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Caros leitores,
A revista anual deste ano, que vai na sua 5ª edição, é mar-
cada pela organização do European Angus Forum em 
Portugal.
O programa promovido pela Associação proporcionou vi-
sitas no território continental de 15 a 18 e nos Açores de 19 
a 23 de Maio, contando com a participação de 10 países/
delegações europeias, mas também do Brasil, Canadá e 
México; sendo um dos Fóruns com maior participação, 
num total de 84 inscrições.
Foi concretizado o desejo de proporcionar a quem nos 
visitou, um conhecimento do trabalho que os criadores 
têm vindo a desenvolver ao longo dos anos, assim como 
um pouco da nossa história e a cultura de um povo sim-
ples e hospitaleiro.
A nossa posição enquanto organização de criadores foi 
também reforçada, obtendo comentários e testemunhos 
que nos deixam orgulhosos mas também com maior res-
ponsabilidade, uma vez que a nossa proposta de fundar 
uma organização europeia foi aprovada por unanimidade 
e perspetiva uma maior ligação entre todas as organiza-
ções e criadores no continente Europeu.
Esta iniciativa é igualmente um sinal para o interior da nos-
sa Associação. Um bom exemplo que a cooperação entre 
pessoas em torno de um objetivo, e à qual se adicione 
compromisso e dedicação é possível produzir sucessos.
A Associação alterou a sua sede para o bloco de escri-
tórios que fazem parte do Parque de Exposições da Ilha 
Terceira, onde ficará de modo permanente e que pro-
porciona boas condições de trabalho e atendimento aos 
nossos criadores.
A raça Aberdeen-Angus continua a reforçar o seu valor 
quer na sua seleção em linha pura quer no cruzamento 
industrial. O ano de 2016 terminou com o registo recor-
de de 1014 animais no Livro Genealógico, o que bem 
demonstrativo do interesse dos criadores em Portugal 
e Espanha. 
A facilidade no parto é uma das suas caraterísticas raciais, 
que não necessita de grande promoção pois é por de-
mais evidente. É a raça mais utilizada no uso em novilhas, 
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particularmente de raças leiteiras no uso em insemina-
ção artificial. 
Nesta edição mantivemos os contributos de sucesso de 
criadores, técnicos e Associações espalhadas pelo mun-
do, os quais muito agradecemos.
Carlos Ojea Rullán é um dos criadores mais influentes 
do mundo, trazendo-nos notas sobre as estratégias que 
tem utilizado no seu extenso trabalho e que constam no 
seu livro que foi recentemente publicado.
Angelo Tellechea é diretor/proprietário do rebanho 
UMBU no Rio Grande do Sul e antigo Presidente da 
Associação Brasileira. Foi um dos prestigiados partici-
pantes no Fórum Europeu e que aceitou partilhar a sua 
história, saber e visão que levou do país, que conhece 
bem, e sobre o desenvolvimento da raça em Portugal.
O sucesso da rotulagem facultativa é todos os anos ma-
terializada com o aumento sustentado na produção e 
entrada de novos produtores. Sobre programas de cer-
tificação com marca “ANGUS” trazemos um case-study 
de sucesso — AngusPure — promovido pela Associação 
Neozelandesa.
Também como exemplo de uma estratégia de promoção 
e formação, trazemos nesta edição o testemunho de Gay-
le Bersey, responsável pelo Youth Development Program 
que tem especializado, treinado e incorporado na Aber-
deen-Angus Cattle Society (Escócia) jovens manejadores 
e novos criadores, rejuvenescendo o setor de uma forma 
muito positiva.
O ano de 2017 promete ser próspero e árduo, uma vez 
que a partir de 1 de Janeiro a Aberdeen-Angus Portugal 
passa a ser a entidade gestora do Livro Genealógico Por-
tuguês da Raça Bovina Aberdeen-Angus por transferência 
da Federação Agrícola dos Açores. Será com certeza um 
marco importante na história desta Associação no mes-
mo ano em que se comemoram os 10 anos da fundação 
do Livro em Portugal.
Temos por isso muitos argumentos para continuar a tra-
balhar de uma forma assertiva e consequente em favor 
desta nobre raça!
Bem hajam! 
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FÓRUM EUROPEU DA RAÇA ANGUS 2016

Michelle Silva/Paulo Costa
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O Fórum Europeu da Raça Angus começou por ser uma 
iniciativa de criadores da raça para que houvesse um 
evento para promoção e reforço da ligação entre países 
europeus. Em 2002 Bernard Delle e Dieter Dänzer (Ale-
manha), Gian-Peter Niggli (Suiça) e Hurbert Schorlemer 
(Luxemburgo) organizaram o primeiro fórum em Inter-
laken na Suiça. Após este evento outros países/organi-
zações de criadores organizaram Fóruns - Luxemburgo, 
República Checa, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca 
e Irlanda.

A Associação foi eleita por unanimidade durante o último 
Fórum Europeu da Raça Angus de 2014 na Finlândia para 
organizar a edição de 2016.

Tendo a associação essa tarefa, desenvolveu durante 
dois anos a preparação do evento.

Foi constituída uma organização que desenvolveu um 
programa sob o lema “where Europe meets” (onde a 
Europa se vai encontrar) com um intuito de trazer a Por-
tugal o maior número de organizações e criadores e que 
pudesse por um lado, mostrar o empenhamento e o 
investimento na seleção e criação da raça, mas também 
mostrar o que o país tem de melhor: o clima, as paisa-
gens, a história, a gastronomia e o bom vinho.
Tendo em conta que a criação e seleção genética tem 
lugar no território continental e nos Açores, onde a Asso-
ciação e o Livro Genealógico têm sede, o programa tor-
nou-se ambicioso e contou com duas partes: território 
continental de 15 a 18 e nos Açores de 19 a 23 de Maio. 
Foram enviados convites a todas as associações/criado-
res da Europa e outras partes do Mundo onde a raça está 
presente. Foi criado um website com o programa, infor-
mações sobre o país e uma plataforma de inscrições.
O evento contou com a participação de 10 países/delega-
ções europeias e ainda com a participação de criadores 
do Brasil, Canadá e México, num total de 84 inscrições, 
sendo um dos Fóruns com maior participação.

PROGRAMA CONTINENTE

15/05/2016

O European Angus Forum 2016 teve início em Lisboa, 
com um jantar de boas vindas no qual o presidente da 
Aberdeen-Angus Portugal – Luís Machado saudou calo-
rosamente todos os participantes e países inscritos no 
evento, expressando em nome de todos os criadores 
Portugueses, o orgulho e a satisfação de recebermos 
um evento tão importante e marcante para a história 
desta organização. 

Era dia de aniversário de William McLaren (Senior) funda-
dor do rebanho Netherton (Escócia) e ícone da raça no 
Mundo. No entanto um acidente, sem gravidade, impe-
diu a sua participação. A Associação tinha uma lembran-
ça e agradecimento pelo seu contributo que foi recebido 
pelo filho William McLaren, Junior.

16/05/2016

O segundo dia do evento levou os participantes a Santa 
Cita - Tomar para a visita ao primeiro rebanho a AGRIAN-
GUS, propriedade da empresa Caçabrava e gerido por 
João Diogo Ferreira. 

O rebanho foi fundado em 2012 através da importação 
de reprodutores da Irlanda e da Dinamarca. João Diogo é 
Médico Veterinário e está a especializar-se na transferência 
embrionária (TE) sobre a orientação do Prof. Nestor Cha-
gas da Faculdade de Medicina Veterinária – Universidade 
de Lisboa. Foi por isso interessante ver os produtos obtidos 
por TE resultantes de emparelhamentos de linhas de re-
ferência dos EUA e do Canadá como a fêmea Agriangus 
Echo G6592 (Hf Echo 84r X Connealy Consensus 7229), 
que também já faz parte do programa de produção e 
recolha de embriões, mas também produtos obtidos por 
inseminação artificial e cobrição natural. A visita foi dividida 
em lotes de animais em estábulo e outro em pastagem.

Após almoço nas instalações da Caçabrava onde foram 
saboreados alguns produtos gastronómicos da zona, o 
grupo viajou para sul para visitar a Herdade das Silveiras 
em Montemor-o-Novo cujo rebanho HS é gerido por 
Luís Tavares da Silva. 

Direção da Associação presenteia William McLaren Snr. Da esq.-dir 
William McLaren (filho) e Luís Machado – Presidente da Direção

PORTUGAL ONDE A EUROPA SE ENCONTROU
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Agriangus Brave G3770 (S A V Brave 8320 X Aughnamona Holly 
Perkins)

HS foi fundado em 2011, com genética importada da 
Irlanda, que incluiu fêmeas gestantes e afilhadas e tam-
bém a importação de animais do Reino Unido. Luís Silva 
organizou o tour ao núcleo em linha pura: grupo de no-
vilhos e novilhas em recria e vacas em pastoreio. O nú-
cleo de seleção tem grande influência dos toiros Lisduff 
Dickie J849 (Lisduff Deazy C439 x Logie Emperor E349) e 
LUDDENMORE KNIGHT K083 (Young Dale Touch Down 
36m x Halbeath KIRSTY E140).

A Herdade das Silveiras tem também uma vacada em 
cruzamento industrial com toiros Aberdeen-Angus, ten-
do sido possível mostrar aos participantes o modo de 
produção de carne que integra a rotulagem facultativa 
Aberdeen-Angus Portugal, gerida e promovida pela As-
sociação e que tem dado um importante contributo à 
divulgação e utilização da raça e acrescido valor à pro-
dução Nacional.

17/05/2016

Com base em Évora, o terceiro dia do evento teve a 
chancela da ALLTECH, patrocinador oficial do evento, 
com uma manhã de sol que presentou toda a comitiva 
na visita à Herdade do Zambujal que tem como prefixo 
de criação ZAMBUJAL e é gerido por António Alfacinha. 

O núcleo em linha pura foi estabelecido em 2011 com 
a aquisição de reprodutores em Portugal e pela impor-

tação a partir da Irlanda. Zambujal cria também animais 
da variedade vermelha (com genética RW) tendo sido 
apresentado um lotes de novilhas vermelhas e outro de 
novilhas e vacas pretas. 

Desde 2014 que o ZAMBUJAL utiliza o toiro vermelho LA-
NIGAN RED JASPER (Lanigan Red Falcon X Lanigan Red 
Fleur), importado da Irlanda.

A herdade também tem um núcleo da raça Alentejana 
e Charolesa em que algumas das fêmeas são utilizadas 
no cruzamento industrial junto com uma vacada cruzada 
utilizando toiros Aberdeen-Angus para a produção de 
carne integrada na rotulagem facultativa. Assim, foi 
possível visitar lotes de animais em acabamento que de-
monstram bem o valor do vigor híbrido do cruzamento 
entre a Aberdeen-Angus e as nossas autóctones.

O almoço teve lugar na cidade de Évora seguido de uma 
visita à Quinta do Valbom - Fundação Eugénio de Almei-
da para conhecer a instituição e a componente vínica. 
Com tempo livre, muitos optaram depois por conhecer a 
cidade que é Património Mundial da UNESCO.

Ao jantar, foram convidados os sócios da Associação, ten-
do o serão sido animado com o nosso tradicional Fado.

HS – lote de novilhas em recria

Fado em Évora: Joana Ricardo acompanhada por  
Lourenço Silva (guitarra) e Domingos Galésio na viola

Zambujal - Rw Red Pepita G6328 (Poppelgaard E896 x Riis 00212)
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18/05/2016 

Continuamos a rumar para sul começando o dia com a 
visita ao rebanho RW de Roland Winter em Mértola, um 
dos pioneiros na seleção em Portugal.

O rebanho representa bem o investimento na seleção, 
no melhoramento e no progresso que a raça tem obser-
vado no país desde a fundação do Livro Genealógico e 
que foi reconhecida pelos participantes.

RW tem somado várias importações da Alemanha (a pri-
meira) Irlanda, Reino Unido e Dinamarca, tal como tem 
ao longo dos anos ajudado à fundação de vários núcleos 
em linha pura, particularmente na região do Alentejo.
Numa zona do país em que as condições edafo-climá-
ticas são difíceis, Roland Winter e Petra Egger são um 
exemplo da tenacidade e sucesso.

Os animais são na maioria pretos, mas RW tem um nú-
cleo de vermelhos com origem na Dinamarca, tendo o 
lote de novilhas vermelhas em recria chamado a atenção.
O rebanho tem uma clara marca do toiro Zé (Tornado 
x Vornagel Bonita), primeiro animal nascido em Portu-
gal a entrar para o Livro Genealógico e do toiro ver-
melho POPPELGAARD E896 (Te Mania Red Label Z1023 

x Poppelgard A798), que foi importado da Dinamarca 
e impressionou os visitantes pelo seu caracter racial e 
precocidade.

A vista foi seguida de um almoço servido num restau-
rante tipicamente Alentejano, na vila de Cuba, com um 
menu de iguarias que revelam a riqueza desta cozinha e 
que foi arrematado com o Cante Alentejano trazido pelo 
Grupo Coral e Etnográfico Cubenses Amigos do Cante 
que surpreendeu e encantou todos os presentes.

A visita à Herdade da namorada – rebanho propriedade 
de Reinaldo Engrossa, terminou o dia e o programa do 
território continental.

O rebanho REI possui o maior número de vacas verme-
lhas do país e é um dos maiores da Europa, despertando 
por isso também a curiosidade dos participantes. Foi fun-
dado pela importação de reprodutores principalmente 
da Dinamarca e mais recentemente também da Irlanda. 
Com uma área total de 1.000ha, a Herdade tem uma 
área de produção de cereais e oleaginosas, assim como 
uma vacada em cruzamento industrial com toiros puros 
Aberdeen-Angus.

FÓRUM EUROPEU DA RAÇA ANGUS 2016  
PORTUGAL ONDE A EUROPA SE ENCONTROU01

RW - Poppelgaard E896 Grupo Coral e Etnográfico Cubenses Amigos do Cante

Rebanho REI na Herdade da Namorada
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Os participantes tiveram a oportunidade de ver a campo 
animais com ascendência de vários criadores Dinamar-
queses de referência (e.g. Monline ou Bakkens).
Aproveitando o cenário da herdade, o dia terminou com 
um “sunset drink” onde foram servidas hambúrgueres 
com a marca Aberdeen-Angus Portugal – carne contro-
lada que está a ser produzida pela cadeia Pingo Doce. 
O evento contou com a presença do Diretor Geral de 
Alimentação e Veterinária, Dr. Álvaro Mendonça, que 
muito apreciamos.

PROGRAMA AÇORES

19/05/2016

Para quem optou pelo programa completo, não teve 
muito tempo de descanso, uma vez que saímos do hotel 
em Évora de madrugada para apanhar o voo de Lisboa 
para a ilha do Faial. No aeroporto encontramos os par-
ticipantes que optaram pelo evento do Açores, dando 
assim continuidade/início ao programa que iria percorrer 
4 das nove ilhas que formam o arquipélago dos Açores.

Após um voo de 02h40 aterramos no aeroporto da Hor-
ta – ilha do Faial para iniciar a primeira visita ao rebanho 
DGN de Debbie Neves. O rebanho foi fundado pela fa-
mília em 2008 com a importação de animais da Irlanda. 
Hildegard Neves (mãe) é sócia fundadora da Associação.
É uma exploração típica dos Açores onde o recurso à 
pastagem é fulcral e determina a seleção genética.
As linhas fundadores do rebanho são Lisduff, Crerogue E 
Broomstreet.

Seguiu-se a visita ao criador Emanuel Araújo com prefi-
xo de rabanho EA. O criador preparou uma tenda com 
exposição de troféus, assim como “comes e bebes” para 
receber os participantes!

Emanuel Araújo foi também um dos primeiros a importar 
Aberdeen-Angus para a ilha do Faial, tendo importado 
animais em 2008 (Lisduff e Dunlever), em 2009 do Reino 

Unido  (Borewell, Rosemead e The Moss), assim como da 
Dinamarca (Bakkens e Duedal) em 2010.

Com efetivo pequeno, Emanuel tem apostado no uso de 
inseminação artificial de modo a introduzir diversidade 
genética e a potenciar a seleção de toiros para substi-
tuição/venda.

EA tem representado a raça em vários eventos nos Aço-
res (i.e. feiras e exposições), tendo a vaca Rosemead Bell-
maid G806 (Ellin Erroneous C570 x Rosemead Bellmaid 
C353) colecionado vários prémios.

Após a visita e de um coffee break na cidade da Horta 
não houve tempo a perder e viajamos até à ilha do Pico 
atravessando o canal entra estas duas ilhas através do 
ferry que faz o transporte regular de pessoas e viaturas.
O almoço foi organizado pela Cooperativa Verd’Atlânti-
co, na freguesia da Criação Velha, no qual reconhece-
mos o apoio e a gentil receção à ilha, tendo sido servido 
carne Aberdeen-Angus. Foi também momento de pres-
tar homenagem póstuma ao criador Manuel Rapinha 
(rebanho MR), um dos fundadores do Livro Genealógico 
e da Associação, pelo seu forte contributo na seleção da 
raça nos Açores e pela sua enorme dedicação e afición 
à Aberdeen-Angus.

Presidente da Direção (Luís Machado) com o Sr. Dr. Álvaro Men-
donça (Diretor da DGAV) 

Rebanho DGN

Rebanho EA
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O almoço foi seguido de uma visita à Paisagem da Cul-
tura da Vinha da Ilha do Pico que é um sítio classificado 
pela UNESCO desde 2004 de modo a que os visitantes 
conhecessem o método tradicional da cultura que trans-
formou a paisagem e a ilha Pico e que produz vinhos 
brancos de elevada qualidade.

FÓRUM EUROPEU DA RAÇA ANGUS 2016  
PORTUGAL ONDE A EUROPA SE ENCONTROU01

Como estamos na ilha do Pico não poderíamos deixar 
a ilha sem ter um jantar com o tradicional Caldo de Pei-
xe que ajudou a confortar o estômago e a retemperar 
forças, tendo o serão sido animado com a atuação do 
Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária, com a 
tradicional “Chamarrita”.

20/05/2016

No dia seguinte seguimos viagem para ilha de S. Miguel 
(40 minutos de avião).

Sendo os Açores uma região vulcânica, a freguesia das 
Furnas foi exemplar para mostrar essa atividade, não só 
as fumarolas mas também um almoço servido nas bo-
nitas instalações do Parque e Hotel Terra Nostra, com o 
tradicional Cozido das Furnas confecionado com o calor 
natural num dos furos do complexo de caldeiras e fuma-
rolas (tempo de cozedura estimado de 6h).

Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico

Jantar com o tradicional Caldo de Peixe Vista panorâmica sobre a Lagoa das Sete Cidades

Vista panorâmica parcial sobre a Caldeira Guilherme Moniz

Os Açores são a única região da Europa onde o chá é 
uma cultura industrial, pelo que visitamos uma das fábri-
cas tradicionais (Chá da Gorreana) e saboreamos um chá 
quente e bolachas. 

O jantar foi organizado pela Cooperativa União Agrícola 
– Associação Agrícola de S. Miguel, no espaço do Parque 
de Feiras que é gerido por esta instituição. O restaurante 
da Associação tem o bife mais famoso da ilha e isso foi 
comprovado pelos participantes.

21/05/2016

No dia seguinte visitamos a unidade de acabamento de 
animais cruzados Aberdeen-Angus, na sua larga maioria 
filhos de vacas leiteiras, e propriedade da Cooperativa 
União Agrícola (o maior fornecedor individual de carne 
Aberdeen-Angus Portugal). Um bom exemplo do uso 
de genética Aberdeen-Angus no cruzamento com be-
nefícios a dobrar: 1) garantir a facilidade no parto e 2) 
valorizar a venda de cruzados provenientes de explora-
ções leiteiras.
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Rebanho AMBR em dia de chuva e nevoeiro

Após o almoço no centro da cidade de Ponta Delgada e 
antes da partida para a última ilha a ser visitada (i.e. ilha 
Terceira), o grupo visitou a Lagoa das Sete Cidades, um 
dos ex-libris naturais da Região.

Uma vez na ilha Terceira, aproveitamos a viagem do ae-
roporto para a cidade de Angra do Heroísmo para visitar 
a Serra do Cume e conhecer uma das maiores áreas de 
pastagem contínuas dos Açores (Caldeira Guilherme Mo-
niz), cujas parcelas divididas por muros de pedra vulcâni-
ca se assemelham a uma manta de retalhos.

22/05/2016

Para o quarto dia do tour Açores, estava reservada a reu-
nião de delegados dos países europeus representados. 
O evento teve lugar no Salão Nobre da Câmara Munici-
pal de Angra do Heroísmo que foi gentilmente disponibi-
lizado pelo Sr. Presidente e o qual recebeu os delegados 
nesta cidade que é Património da UNESCO desde 1983.
A reunião foi um momento importante para fazer um 
ponto de situação da raça em cada apresentação, assim 
como a discussão de assuntos que são transversais a to-
das as organizações de criadores.

Da reunião destaca-se a vontade e compromisso de se 
constituir uma organização europeia que permita refor-
çar a ligação entre países com o objetivo de promover 
a raça e a sua carne, não só nos países onde esta já se 
encontra mas também potenciar e ajudar outros países 
que pretendem estabelecer Livro Genealógicos.

Foto do grupo que participou na reunião de delegados. Enquanto 
a reunião decorria os participantes tiveram uma visita guiada à ci-
dade património.

Como é tradição, a reunião do Fórum elege o próximo 
país organizador do European Angus Forum. Cabe então 
à Estónia acolher o Fórum de 2018. 

Depois do almoço, que contou com churrasco de car-
ne Aberdeen-Angus, foram visitados 2 rebanhos. O pri-
meiro, propriedade de Alexandra Ramos – AMBR que foi 
fundado em 2009 com a importação de reprodutores do 
Reino Unido e posteriormente da Irlanda e Dinamarca. 

A comitiva foi gentilmente recebida por Alexandra na sua 
exploração, mas o mau tempo que se fez sentir nessa 
tarde condicionou, infelizmente a visita ao rebanho.

A visita ao rebanho QT de Luís Machado foi efetuada de 
baixo de uma intensa chuva que não permitiu disfrutar o 
que estava preparado para os visitantes. 

Luís Machado foi um dos grandes impulsionadores da 
raça nos Açores, quando importou da Alemanha os pri-

Rebanho QT
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meiros exemplares da raça em 2005. Posteriormente 
importou animais da Irlanda (2008), Reino Unido (2009) 
e Dinamarca (2010) em conjunto com Roland Winter per-
mitiram a fundação do Livro Genealógico e mais tarde 
também a Associação. 

Foi o primeiro criador a incluir a transferência embrio-
nária no processo de seleção e tem utilizado uma série 
de toiros de inseminação artificial de várias origens, nos 
quais se destaca o neozelandês Highlander of Stern (Te 
Mania Unlimited U3271 x STERN 2664) que é pai do toiro 
atualmente em cobrição natural (QT DARK DE HIGHLAN-
DER D5433 (mãe: LAVALLY CINDY).

A foto que ilustra o rebanho, foi tirada no dia seguinte 
pelo fotógrafo que acompanhou o evento, Hélder Palma, 
e é um justo exemplo de que nos Açores poderemos ter 
as 4 estações num curto espaço de tempo!

À noite o programa contou com o jantar de encerramen-
to onde, a Associação presenteou as delegações com 
uma recordação do EAF que representa a arte do choca-
lho em Portugal que foi classificada como Património Cul-
tural Imaterial pela UNESCO. A Associação foi por sua vez 
também presenteada pelas congéneres representadas.

A Aberdeen-Angus Cattle Society (Escócia) aproveitou a 
ocasião para lançar o vídeo promocional do World Angus 
Forum 2017 que acontece nos meses de junho e julho, 
assim como revelou o programa provisório que pretende 
celebrar o regresso de evento mundial 40 anos depois.

O serão terminou com a atuação grupo de música tradi-
cional Myrica Faia que percorreu o cancioneiro Regional 
apresentando os mais emblemáticos temas, assim como 
os originais que têm dado destaque a estes músicos no 
contexto nacional.

João Mendonça - Vice Presidente da Direcção (esq.)  
entrega uma lembrança a Soren Vester (dir), 
representante da delegação Dinamarquesa

FÓRUM EUROPEU DA RAÇA ANGUS 2016  
PORTUGAL ONDE A EUROPA SE ENCONTROU01

23/05/2016

O evento terminou, no dia 23, com a visita ao Algar do 
Carvão (único vulcão visitável no mundo) seguido de um 
almoço com pratos de carne e peixe tradicionais do Aço-
res e que se realizou no espaço da Academia da Juventu-
de e das Artes da Ilha Terceira que foi gentilmente cedida 
pela Câmara Municipal da Praia da Vitória.

No final da tarde toda a comitiva regressou a Lisboa para 
os seus destinos finais, levando e guardando na memória 
dias que foram disfrutados com alegria e amizade.

Os objetivos foram amplamente alcançados: estiveram 
presentes 10 países, dos quais 3 países terceiros (i.e. Bra-
sil, Canadá e México); tivemos uma das maiores parti-
cipações de sempre (84 inscritos) em Fóruns Europeus; 
conseguimos dar conhecer o nosso trabalho enquanto 
criadores e enquanto Associação, assim como o efeito 
positivo que a rotulagem facultativa Aberdeen-Angus 
Portugal – carne controlada está a ter no mercado Na-
cional. Sendo esses fatos reconhecidos nos comentários 
e mensagens de parabéns e agradecimento que nos fo-
ram endereçados por criadores e organizações.

Proporcionamos a quem nos visitou conhecer e disfrutar 
a simplicidade e hospitalidade do nosso povo, um pouco 
da nossa história e cultura que é muito rica e diversa.
Reforçamos as ligações com as várias organizações e 
potenciamos a relação entre criadores de Portugal e os 
que nos visitaram.

Tivemos participantes bem-dispostos, curiosos e muito 
interessados na nossa genética e encantados com o país. 
Sentiu-se cumplicidade em torno de um sentimento co-
mum, a paixão por esta nobre raça! Por isso foi bom ver 
animadas discussões ora entre o gado no pasto ou à vol-
ta de uma mesa acompanhado com um bom copo de 
tinto! Que mais se pode pedir?!

 O logro que o European Angus Forum 2016 alcançou 
teve a preciosa colaboração dos criadores que visitamos; 
do nosso patrocinador oficial a Alltech; bem como os 
patrocinadores bronze (Ruralbit, Fertiprado, Nutrigenetik 
e Semex) e a preciosa cooperação de outras instituições: 
Crédito Agrícola dos Açores, Federação Agrícola dos 
Açores, Cooperativa União Agrícola – Associação Agrí-
cola de S. Miguel, Cooperativa Verd’Atlântico , Câmara 
Municipal de Angra do Heroísmo e Câmara Municipal da 
Praia da Vitória.

Aproveitamos para desejar todo o sucesso à Associação 
de Criadores da Estónia na preparação do próximo Fó-
rum Europeu de 2018!
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A RAÇA ANGUS NA ESTÓNIA
Tanel Bulitko – Secretário-geral da Associação de Criadores da Estónia

02

A ESTÓNIA

A República da Estónia é um dos países Bálticos do Norte 
da Europa com uma população de 1,3 milhões de habi-
tantes, onde cerca de 30% vive em áreas rurais.

Com uma área total de 45,200km2 é um dos países mais 
pequenos da Europa localizados na costa oriental do Mar 
Báltico com 14.421 ilhas e 1.150 lagos.

O país é na sua maioria plano, maior parte a 50m acima o 
nível do mar, e apenas 1/10 do território acima dos 100m 
de altitude. Os solos são, na maioria, calcários e argilosos 
sendo necessária intervenção, como o uso de drenagem 
para conversão em terrenos agrícolas. 

Ao longo dos séculos a Estónia esteve sob o reinado de 
diferentes países. Foi declarada República Independente 
em 1918, mas ocupada pela União Soviética em 1940, 
tornando-se numa das 15 repúblicas. Foi reestabelecida 
a independência a 21 de Agosto de 1991.

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS

Os criadores de bovinos em linha pura (raças de leite e 
carne) estão organizados numa única Associação. A auto-
ridade de alimentação e veterinária da Estónia reconhece 
a Associação como entidade gestora de Livros Genealó-
gicos, assim como centro aprovado para recolha e co-
mercialização de sémen.

O primeiro Livro Genealógico do Báltico-Alemão foi cria-
do na Estónia em 1885. Associação de Criadores tem 
95% do mercado de sémen, produzido na Estónia e o 
importado. O papel mais importante hoje é auxiliar os 
criadores no escoamento de gado. Em cooperação com 
os produtores de carne, vendemos animais para repro-

dução e engorda. Grande parte das 15 raças de carne na 
Estónia têm implementados programas de melhoramen-
to, os quais os criadores tentam seguir.

BOVINOS DE CARNE NA ESTÓNIA

O desenvolvimento do sector de criação de bovinos de 
carne começou no início da década de 1990. Até en-
tão, a  Hereford era a principal raça de carne. Durante o 
período soviético, a Estónia tinha um elevado potencial 
para exportação de gado leiteiro para todos os antigos 
países soviéticos. A maior parte da carne foi produzida 
através da engorda de jovens machos de raças leiteiras.

Após a restauração da independência, as cooperativas 
estonianas foram reorganizadas, mas o número de va-
cas leiteiras diminuiu drasticamente. Uma vasta área de 
pastagem, a qual era utilizada para produção de forra-
gem foram abandonadas. Muitos ex-produtores de leite 
interessaram-se pela produção de carne. Os agricultores 
começaram a inseminar as vacas leiteiras com sémen de 
touros de raças de carne, nomeadamente a Aberdeen-
-Angus conhecida pela facilidade parto e baixa taxa de 
mortalidade ao nascimento. Foram importados e utiliza-
dos por durante vários anos dois touros Aberdeen-An-
gus: Joker (pai: Nightingale Lancer (DK)) e King (pai: Geis 
Hi Spade (CAN)). Foi desta forma que a raça Angus se 
tornou extremamente popular na Estónia.

As primeiras 20 novilhas puras Aberdeen-Angus foram 
importadas da Finlândia no ano 2000. Após a adesão 
da Estónia à União Europeia, em 2004, a importação de 
novilhas aumentou. Comprámos animais na Dinamarca, 
Finlândia, Suécia, Alemanha, República Checa, Reino 
Unido e Suíça. Além de animais, importámos também 
sémen e embriões da América do Norte e Canadá. Fo-
ram importados 1.120 animais Angus entre 2000-2015.
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A 1 de janeiro de 2016 haviam 15.874 animais Angus, dos 
quais 6.311 vacas. Existem mais de 73.000 bovinos de 
carne na Estónia, 22% deles são Angus. A raça Angus 
encontra-se em segundo lugar, mas é a mais utilizada. 
Existem 7 núcleos que possuem mais de 100 animais.  

Existem grandes áreas de pastagem que permitem o pas-
toreio de maio a outubro. Os verões são quentes e com 
precipitação resultando forragem de elevada qualidade.
O trabalho árduo e entusiástico dos criadores permitiu 
a exportação de gado puro para a Letónia, Lituânia, Ro-
ménia, Bielorrússia, Turquia e Geórgia.

Na Estónia os criadores da raça Angus são muito inte-
ressados na criação em linha pura, procurando sempre 
novas aprendizagens. Visitam frequentemente outros 
países para desenvolver relações e trocar conhecimen-
tos. Os criadores que participaram na edição de 2016 do 
European Angus Forum lembrar-se-ão de Portugal. Esta 
visita permitiu ter uma visão geral sobre a raça Angus e 

A RAÇA ANGUS NA ESTÓNIA
02

01.01.2016 Rebanhos
Nº  

de animais
Vacas  

aleitantes
Raça Pura

Registo  

Agrícola 1194 15874 6311 X

Registo  

Animais 180 6806 2998 971

% de vacas 
aleitante 
nos 
registos 
animais    

47,5

Dados/ano 2015 2014 2013

Peso  
nascimento 
(kg)

39,0 38,7 38,5

Peso aos 200 
dias (kg)

278,8 265,8 260,2

Peso aos 365 
dias (kg)

397,2 373,8 367,1

conhecer as maravilhosas ilhas dos Açores. Apreciámos 
muito a deliciosa gastronomia portuguesa e foi um pra-
zer testemunhar um evento tão bem organizado e estar 
com amigos de toda a Europa.

A Associação de Criadores da Estónia em parceria com 
os criadores de Angus tem o prazer de vos convidar a 
conhecerem o nosso país, uma vez que vamos organizar 
o European Angus Forum de 2018. Terão uma boa opor-
tunidade para visitar o nosso pequeno país durante o ve-
rão, numa época em que temos 22 horas de luz do dia 
e as noites quase inexistentes. O ano de 2018 é também 
o ano em que a República da Estónia celebra o seu 100º 
aniversário. Queremos mostrar a nossa seleção genéti-
ca, a produção de carne, a nossa agricultura, a história e 
cultura do país.

Estimados criadores Portugueses serão muito bem-vin-
dos à Estónia e esperamos poder em conjunto discutir o 
futuro do nosso setor.
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SOBRE CARLOS RULLÁN

Carlos Ojea Rullán nasceu na cidade de Buenos Aires na 
Argentina a 11/11/1964. Com ele, a família está envolvida 
na pecuária há 5 gerações, isto é desde 1878.

Com 14 anos deu os primeiros passos nesta atividade 
e aos 18 comprou a sua primeira fêmea pura e fundou 
a exploração “La Juanita”.

Após ter viajado duas vezes aos EUA, aos 21 anos de-
senhou um esquema de seleção genética revolucioná-
rio, de criação e de marketing que mais tarde teve uma 
grande influência na genética Argentina e Sul-americana. 
Através deste programa, fundou a Ojea Rullan & Co., uma 
companhia dedicada à consultoria de empresas que co-
mercializam animais e organizam leilões.

O impacto gerado pela ligação entre a companhia e os 
criadores é excecional. 

Mais de 3000.000 vacas de 6 raças têm a influência das 
suas decisões de seleção genética. Nos últimos 21 anos 
os rebanhos dos quais Carlos dá consultoria ou que é 
proprietário são detentores de um record mundial de 165 
Grandes Campeões, Campeões Reservados e terceiros 
melhores machos ou fêmeas ganhos na prestigiada Feira 
de Palermo (Argentina).

A sua maior realização profissional é sem dúvida o enor-
me legado que deixa no melhoramento genético do 
gado de carne da Argentina e a nível internacional. O nú-
mero elevado de machos e fêmeas produzidos e a utili-
zação do sémen de toiros top que produzem anualmen-
te mais de 250.000 fêmeas resulta num elevado número 
de machos e fêmeas que vão para abate (muitos ganham 
concursos de carcaça) e que produzem carne de elevada 
qualidade para o consumidor.

Carlos Ojea é também juiz internacional de grande pres-
tígio tendo sido convidado para mais de 50 concursos 
nacionais e internacionais de várias raças como a Angus, 
Brangus ou Hereford.

Durante a comemoração dos 150 anos da Feira de Pa-
lermo – Buenos Aires em 2016 foi apresentado o livro 
“Pasión Ganadera”. História de 35 años de compromiso 
con el mejoramiento genético bovino. Conversaciones 
con Carlos I. A. Ojea Rullán. E foi sobre as 536 páginas 
deste livro que a Espaço Angus pediu a Carlos Ojea que 
selecionasse algumas passagens onde ilustram alguns 
critérios e filosofia de um criador de bovinos de carne, 
que abaixo se transcreve.

Carlos Ojea Rullán

A atividade ganadeira é um modo de vida excecional, 
difícil de explicar a quem não a conhece em profundidade.  
A sua filosofia, modos, códigos, tempos e tradições são 
diferentes de quem vive numa cidade. Nessa atividade o 
criador experiencia, ao limite, sentimentos e emoções 
inexplicáveis.

PAIXÃO – NOBREZA – ESPERANÇA – ORGULHO –
CARINHO – RESPONSABILIDADE – AMOR – AMIZADE

No início, a possibilidade de trabalhar naquilo que real-
mente me apaixonava desde miúdo, era um sonho. 
Tomar a decisão transcendental de começar a transfor-
mar esse sonho numa forma de vida despertou em mim 
uma paixão irreprimível. À medida que mais aprendia, 
mais me apaixonava.

Com o passar do tempo e a obtenção de bons resulta-
dos somaram a essa paixão um enorme desafio: produzir 
e ajudar a produzir cada vez mais reprodutores de elite 
produtiva em grande escala, uteis para os criadores e 
ajuda-los a potenciar a sua produção da melhor maneira.

Investigar e incorporar novas tecnologias, encontrar a 
melhor genética em qualquer parte do mundo, criar e 
recriar reprodutores que produzam mais e melhor car-
ne; criar novos canais e formas de venda, apoiar e somar 
mais criadores foram os meus objetivos.
Para se ser um criador a sério, completo e eficiente de-
ve-se ter uma filosofia de trabalho e de vida muito espe-
ciais. Até ao último dia das nossas vidas é seguir em busca 
do animal que idealizamos. É isso que nos ajuda a nos 
aproximar cada vez mais de produzir carne de uma for-
ma eficiente, segura, uniforme e portanto rentável, cujo 
objetivo final seja sempre fornecer um alimento saudável 

PAIXÃO GANADEIRA 

Reflexões de Carlos Ojea Rullán

03

UMA VIDA DEDICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO BOVINO.
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e apetitoso à dieta do ser humano. Que o fruto deste apai-
xonante trabalho seja um pequeno contributo para deixar 
aos nossos filhos e netos e a um país e um mundo melhor.

O GRANDE OBJETIVO DE TODOS OS  
CRIADORES

Definir claramente o animal ideal a criar que seja capaz 
de produzir carne saudável, de elevada qualidade, em 
quantidade, no menor tempo e necessidades possível.
Detetar objetivamente as virtudes e os defeitos na ex-
ploração. Procurar e detetar a melhor opção genética 
e combinar corretamente animais para conseguir a tão 
logrado “melhoramento genético”, ou seja, que os filhos 
superem os pais.

É necessário desenvolver um programa de maneio 
eficiente com uma equipa de profissionais que faça essa 
genética superior demonstrar o seu potencial.

Fornecer aos criadores reprodutores de confiança, efi-
cientes e produtivos que não teríamos qualquer reserva 
em utilizar no nosso rebanho, conseguindo-se assim a 
fidelidade no ato na venda.

Acompanhar cada reprodutor vendido, fazendo o pos-
sível para que este gere benefício no seu novo dono.
Sou um desses afortunados que teve a sorte de viver, 
trabalhar e desenvolver profissionalmente no período 
de maior impacto e avanço genético da história das ra-
ças bovinas.

Desde o início da década de 80 até hoje, os avanços 
têm sido enormes graças ao perfecionismo dos técni-
cos, a experiência e o sentido comum dos criadores e 
os grandes aliados que têm sido a inseminação artificial, 
a sincronização de cios, a transferência embrionária e a 
avaliação com base na performance. Estas quatro téc-
nicas aceleraram e potenciaram muito o processo. Esta 
aceleração obrigou os criadores a serem mais profissio-
nais na hora de selecionar o gado reprodutor, uma vez 

que a potencialização da genética, quando corretamente 
utilizada, faz-nos avançar mais rapidamente em direção 
aos objetivos e os erros numa maior regressão. No meu 
entender, a seleção genética deve-se apoiar em quatro 
bases fundamentais e são estas que suportam o meu 
programa de seleção.

FUNCIONALIDADE – GENÓTIPO – FENÓTIPO - PER-
FORMANCE

A seleção baseada nestas quatro ferramentas deve ser im-
plementada com profissionalismo, conhecimento e dis-
cernimento, dando às 4 o mesmo nível de importância.

Uma quinta ferramenta está a começar a tomar forma, 
a seleção com base na análise do ADN e marcadores 
moleculares. Esta encontra-se, no meu entender, numa 
etapa de crescimento e desenvolvimento e devemos es-
perar um pouco mais para ver os seus verdadeiros resul-
tados e potencial.

Cada vez que se planeia um programa de cobrição no 
rebanho ou na exploração está-se a colocar um novo 
bloco na construção do futuro, não apenas na manada 
mas também da raça e na bovinicultura em geral.

Quando se planeiam vários programas de cobrições por 
ano o impacto é ainda maior e pode ser ampliado quan-
do se selecionam toiros para centros de inseminação 
artificial, aí a influência é exponencial.

Aos que realizam estas tarefas constantemente, a res-
ponsabilidade é enorme e vai muito para além de produ-
zir um Grande Campeão ou um indivíduo com genética 
superior. Ao realizar combinações genéticas recorde-se 
sempre que parte do futuro está nas suas mãos.
O melhoramento genético pode ser definido como o 
avanço resultante do emparelhamento de toiros, gene-
ticamente superiores à média racial, com vacas num 
rebanho em que o objetivo é que a descendência seja 
superior à anterior.
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Tenho dedicado grande parte da minha vida à seleção, 
classificação e investigação genética de bovinos de car-
ne. Desde muito jovem que tive a meu cargo programas 
genéticos de grande envergadura em explorações e re-
banhos. Estes funcionam como núcleos que disponibi-
lizam animais reprodutores com genética superior para 
uso próprio ou para venda a outros criadores.

Os toiros produzidos ou o seu sémen são utilizados nos 
rebanhos, fazendo a recria e acabamento dos novilhos 
e novilhas para abate de forma direta e constante, pelo 
que recebem dados sobre rendimento e qualidade das 
carcaças. A este dados são adicionados os resultados ob-
tidos em concursos ou Block test. Este tem sido sempre 
o controlo mais eficiente sobre a direção correta do pro-
grama genético que realizamos. Estou convencido que 
assim se deve avaliar o nosso trabalho nesta área e assim 
acaba-se com qualquer tipo de subjetividade.

Todos os anos os resultados dos programas com os quais 
trabalhamos têm sido muito importantes e isto tem-nos 
valido a fidelidade e excelente relação com os nossos 
clientes diretos e com os clientes dos nossos clientes que 
compram ano a ano os seus reprodutores.

Quando me ponho a analisar os números que influen-
ciam anualmente as minhas decisões genéticas, fico 
cheio de orgulho, mas sobretudo compromete-me 
fortemente e gera uma grande responsabilidade. Atual-
mente, as diferentes empresas pecuárias com que traba-
lho têm aproximadamente 100.000 vacas em produção. 
Os toiros que seleciono como pais, que se comerciali-
zam ou são utilizados pelos próprios rebanhos, repre-
sentam mais de 300.000 doses anuais de sémen. Isto 
somado aos toiros que se vendem nos 17 leilões anuais 
promovidos pelos rebanhos que dou assessoria, mais 
os que as empresas reservam para o uso próprio tota-
liza, anualmente, uma influência genética em mais de 
300.000 vacas. 

Esta experiência permite-me afirmar-vos que a chave do 
êxito desta atividade está vinculada à busca do “Justo 
Equilíbrio” de todos os fatores e objetivos de seleção.

A história tem-nos demonstrado que cada vez que o ser 
humano se afasta do equilíbrio, a natureza determina-se 
cobrando mais cedo ou mais tarde.

Desde o primeiro dia em que comecei a desenvolver o 
meu programa genético incluí a fundação, a consolida-
ção e o posterior acompanhamento de famílias ou clãs 
dentro de cada núcleo. A deteção de mães realmente 
superiores que são provenientes de famílias consistentes, 
logo que dado o correto maneio, demonstraram ser o 
método mais efetivo de avanço genético e fenotípico em 
animais com pedigree. 

Os grandes criadores da história, sejam de bovinos ou 
equinos, fundaram famílias e clãs que deixaram a sua 
marca em cada uma das raças ou variedades onde de-
senvolveram a sua atividade.

Segundo o Sr. Albert Pulling, criador da Grã-Bretanha dos 
finais do século 19, o pedigree de um animal regista-se 
pela linha materna, remontando-se à primeira ascendên-
cia inscrita no Livro Genealógico, e o nome da família a 
que pertence é a vaca de origem, ou outra ascendente 
destacada no pedigree. Ao inscrever um animal no Livro 
Genealógico, é costume, mas infelizmente não é prática 
universal, escolher um nome que tenha a mesma inicial 
que o nome da famíia a que esta pertence.

Todas a pessoas que tenha presenciado a venda de 
animais desta raça terá notado que certos animais que 
chegam à pista resultam em ofertas mais entusiasmadas 
do que outros com aspeto igualmente bom, e depois 
comprova-se que os preferidos são os pertencentes a 
determinadas famílias.

Na falta de melhor, diz-se que as famílias que pertencem 
os animais que suscitam tais ofertas, são a famílias “da 
moda”, havendo nestas naturalmente várias categorias. É 
por isso de interesse analisar porque é que certas famílias 
chegam ao estatuto de estar “na moda”. A resposta pare-
ce ser que a fêmeas que formaram a origem da família te-
riam méritos próprios e foram criadas ou adquiridas num 
determinado período pelos principais criadores e logo 
por uma seleção prudente tendo em conta a escolha 
de toiros e que estas produziram também descendentes 
com mérito, que se destacaram em pista durante feiras e 
foram logo reservados como reprodutores desses reba-
nhos ou passaram para outro igualmente bem geridos.

Gostaria de agregar os ditos de Albert Pulling que refere 
que uma família adquire renome e fica “na moda”, como 
ele afirmou, normalmente com base em produções su-
periores e que na grande maioria dos casos a sua maior 
procura resulta em preços mais elevados de venda e que 
isso corresponde à consistência da família para produzir 
descendentes igualmente superiores. 

Considero-me um criador de alma que se apaixona e 
sente orgulho naquilo que faz, a admiração e amor in-
condicional pela arte de criar gado.

PAIXÃO GANADEIRA — UMA VIDA DEDICADA  
AO MELHORAMENTO GENÉTICO BOVINO.
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Cada rebanho ou exploração com que trabalho são par-
te da minha vida. É uma grande responsabilidade saber 
que a história genética e parte do futuro de um grande 
número de vacas e toiros passa pela minha cabeça e é 
fundamental tomar as decisões mais corretas.
Em cada novo trabalho ou projeto em que me envolvo é 
um desafio que me revitaliza como se fosse o primeiro, 
sempre a pensar, obviamente, em produzir reprodutores 
que sejam capazes de transmitir eficiência produtiva e 
alta rentabilidade. Nada do que aqui escrevo neste livro 
teria sentido se o resultado final não fosse esse. 
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INTRODUÇÃO

A época de partos é uma altura crítica para a rentabilida-
de das explorações, quer para os criadores em linha pura 
quer para os produtores de carne. Não reside apenas na 
expectativa das decisões de emparelhamento ou de cru-
zamento mas no número de novilhas e de vacas que de-
ram à luz, sem dificuldade, um vitelo.

Todavia, a incidência de dificuldade no parto (i.e. par-
to distócico) é uma realidade e está associada a perdas 
económicas significativas na morte de vitelos e de vacas, 
aumento da mão-de-obra e custos veterinários, atraso no 
retorno ao cio e uma menor taxa de conceção (1).

Segundo dados recolhidos nos Estados Unidos, estima-se 
que apenas 70 a 85% das vacas com aptidão carne são 
capazes de desmamar um bezerro e que a morte de vite-
los devido a partos distócicos representa uma perda anual 
estimada de 175 milhões de dólares (2).

Os números são bem expressivos da perda de rendimen-
to que se transposto para a produção Nacional e con-
sequentemente para todo o setor num país que apenas 
produz apenas 58% das suas necessidades. 

Assim, este artigo fará uma revisão sobre os fatores que 
podem afetar a facilidade no parto e veremos que muitos 
deles interrelacionam-se tornando difícil assegurar 100% 
de facilidade particularmente em novilhas a parir aos  
24 meses. 

Mas optando pelo uso de genética Aberdeen-Angus é já 
uma grande ajuda! 

O PARTO

O tempo de gestação médio em bovinos pode variar en-
tre 279 dias para raça Jersey e 292 dias para a Brahamn.  
As raças tardias ou denominadas Continentais tem um tem-
po de gestação médio superior (i.e. 289 dias) quando com-
parado com as raças precoces (i.e. 283 dias). A raça Aber-
deen-Angus tem um tempo médio estimado de 281 dias (3).

O parto pode ser dividido em 3 fases:

1ª fase: ocorre aquando da dilatação do cérvix. Esta fase 
dura normalmente entre a 2 a 6h, mas pode variar entre 
1 a 24h.

2 fase: começa com as contrações e continua até ao mo-
mento da expulsão do vitelo. A saco amniótico aparece 
(i.e. rebentamento das águas) e o feto entra no canal do 
parto estimulando as contrações. Como regra, a expul-
são do feto deve estar completa 2h após o aparecimento 
do saco amniótico. 

3 fase: ocorre quando a placenta é expelida. O que deve 
acontecer até 8h após o parto, caso contrário é conside-
rada retenção da placenta (12 e as 24h).

Quando existe dificuldade ou impossibilidade da fêmea 
parir sem ajuda denomina-se por parto distócico que 
pode ocorrer na primeira e/ou segunda fase do parto, 
pelo que é importante que os criadores/produtores mo-
nitorizarem a evolução das fases, uma vez que não é 
possível determinar o momento exato do parto e deter-
minar se este é normal ou distócico. 

As causas principais dos partos distócicos são: a despro-
porção materna/feto; a apresentação anormal do feto; 
a dilatação incompleta do cérvix; a inércia uterina (úte-
ro não contrai ou torna-se “exausto”); a torsão uterina;  
o parto gemelar e os fetos anormais.

Nos EUA a desproporção entre o canal do parto e o ta-
manho do feto é a principal causa de distocia e as novi-
lhas são obviamente as mais suscetíveis (4).

FATORES QUE AFETAM A FACILIDADE  
NO PARTO

São vários os fatores que podem contribuir para a maior 
ou menor dificuldade no parto e muitos deles estão 

FACILIDADE DE PARTO – UM BEM PRECIOSO

Paulo Costa – Secretário Técnico
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interrelacionados. Pela sua natureza podem ser divididos 
em 3 categorias:  
1) relacionados com o vitelo;  
2) relacionados com a vaca e  
3) forma como o feto se encontra antes de entrar  
no canal do parto.

Relacionadas com o vitelo

Peso ao nascimento

É o caracter que mais se correlaciona com o parto distó-
cico, seguido do sexo do vitelo, da área pélvica, do tempo 
de gestação e do peso da vaca. O peso ao nascimento é 
por seu turno também influenciado pelo maneio alimen-
tar e nutricional, assim como pela genética do pai, ou 
seja toiros com avaliação genética para peso elevados ao 
nascimento não devem ser utilizados em novilhas (2). Por 
outro lado a seleção e maneio para pesos baixos traduz 
também numa menor performance, sendo por isso im-
portante estabelecer qual o peso mínimo aceitável para 
o criador/produtor.

Sexo

Os machos são geralmente mais pesados (c.a. 0,7 a 5kg) 
e necessitam mais ajuda a nascer do que as fêmeas (c.a. 
10 a 40%), o que resulta numa taxa maior de perdas de 
machos do que fêmeas, 22,4% vs. 16.3%, respetivamente.
O peso superior dos machos pode ser explicado pelo 
tempo de gestação mais longo (c.a. 2 dias) (2).

Raça do pai

A Aberdeen-Angus é conhecida pela facilidade no parto 
e pelo peso baixo nascimento, razão pela qual é a raça 
escolhida para uso em novilhas. Nos Açores, região pre-
dominantemente leiteira, a Aberdeen-Angus é a raça 
exótica de carne mais utilizada na cruza com a raça Hols-

tein-Frísia. Tendo em conta os valores genéticos para os 
caracteres referidos atrás que caracterizam a média, exis-
tem inúmeros toiros disponíveis que conferem facilidade 
no parto quer para novilhas quer para vacas. Esta facili-
dade no parto é maior comparativamente com a média 
racial de raças tardias, uma vez que o tamanho e peso 
adulto são obviamente correlacionados com pesos mais 
elevados ao nascimento.

Morfologia do vitelo

Muitos criadores acreditam que a morfologia do vitelo 
ao nascimento determina a facilidade no parto. Vitelos 
com osso fino, esguio e com musculosidade mais leve 
nascem mais facilmente. A seleção nas raças Francesas 
revelou a existência de uma correlação significativa entre 
a o cumprimento e largura da garupa dos vitelos e a faci-
lidade no parto de novilhas aos 24 meses e que a seleção 
baseada no desenvolvimento muscular em idades pre-
coces se traduz num aumento do peso ao nascimento 
e na dificuldade no parto. Contudo, outros investigado-
res referem que a seleção para a morfologia do vitelo 
independentemente do peso ao nascimento não reduz a 
incidência de partos distócicos (5).    

Relacionadas com a vaca

Idade ao parto

De modo a maximizar a rentabilidade por vaca, o parto 
aos 24 meses de idade permite aumentar a vida produtiva 
e número de vitelos, assim como reduzir os custos com 
alimentação e maneio uma vez que as novilhas poderão 
estar no mesmo grupo das vacas (1).

Contudo, as novilhas são mais suscetíveis a partos 
distócicos que as fêmeas paridas, exatamente porque 
muitas vezes existe uma desproporção entre a mãe e 
o feto. Ritchie e Anderson observaram que as novilhas 
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que pariram aos 24 meses tiveram 3 a 4 vezes mais di-
ficuldade no parto que as paridas aos 3 anos. Quando 
as fêmeas atingem a maturidade (4 a 5 anos) os partos 
distócicos são mínimos (tabela 1).

Peso e tamanho

Na desproporção materna/vitelo (i.e. canal do parto não 
suporta o tamanho do vitelo) devem ser considerados 
dois fatores: 1) o tamanho da mãe e 2) o tamanho do 
vitelo. 

Uma vez que as novilhas à idade do parto não estão 
completamente desenvolvidas o risco de parto distócico 
é maior. Como regra, uma novilha deve atingir cerca de 
66% do seu peso adulto ao parto. Entre a conceção e 
o parto devem ter um ganho médio diário entre 680 a 
790g/dia, o que resultará na altura do parto 85 a 90% do 
peso adulto. A este peso deve ser adicionado mais 45kg 
que pode corresponder ao peso do vitelo (1). Abaixo uma 
tabela com os pesos-alvo para evitar a dificuldade no 
parto (tabela 2).

Os criadores/produtores devem ter aconselhamento téc-
nico para que o plano alimentar seja desenhado tendo 
em conta as necessidades em energia e proteína, assim 
como em minerais (e.g. cálcio e fósforo) para cobrir as 
necessidades para o crescimento e para a prenhez.

Um plano alimentar e nutritivo que restrinja o ganho mé-
dio diário para o peso-alvo resultará novilhas com pouca 
estrutura, mas também com poucas reservas energéti-
cas necessárias ao exigente trabalho do parto. Por outro 
lado, uma sobre alimentação resulta em novilhas com 
excesso de condição corporal que compromete por um 
lado a capacidade leiteira, mas também muita deposição 
de gordura no canal do parto contribuindo para uma 
maior dificuldade na parição. 

FACILIDADE DE PARTO — UM BEM PRECIOSO
ARTIGO DE REVISÃO04

Área pélvica

Como já referido, os partos distócicos acontecem na 
maior parte das vezes por existir uma incompatibilidade 
entre o tamanho do vitelo e a abertura pélvica da mãe, 
ou seja esta determina assim o peso máximo do vitelo ao 
ponto de provocar dificuldade no parto.

Não existe um consenso científico sobre a relação entre 
a área pélvica e o parto distócico, mas o desenvolvimen-
to estrutural das novilhas (i.e. tamanho ao parto) também 
afeta a área pélvica. Novilhas bem desenvolvidas terão 
áreas maiores, mas também uma tendência para pesos ao 
nascimento mais elevados. A heritabilidade é moderada a 
elevada, o que significa que é possível aumentar ou dimi-
nuir as áreas pélvicas através da seleção genética, contu-
do há que ter em conta que isso se traduz em alterações 
estruturais das novilhas e do peso ao nascimento (5).

 A área pélvica deve ser então utilizada como critério de 
seleção tendo em conta o peso e a idade a que parem, 
excluindo-se assim aquelas que possuem áreas mais pe-
quenas e que terão na teoria maior dificuldade do que as 
outras do mesmo grupo contemporâneo (2). 

Tempo de gestação

O tempo de gestação tem uma influência indireta na difi-
culdade de parto uma vez que uma gestação mais longa 
resulta um peso ao nascimento mais elevado, estiman-
do-se um ganho de peso de entre os 140 e 360g/dia (2).
Um tempo de gestação mais curto (e.g. 280 dias) resulta 
num tempo acrescido para involução uterina e retorno 
ao cio que permite nova gestação antes do 83 dias após 
o parto e assim assegurar um vitelo/ano. 

Apresentação do feto

Aquando do parto é importante avaliar a sua evolução 
e poder intervir no momento certo, o que muitas vezes 
significa chamar o veterinário assistente porque interven-
ções sem conhecimento ou instrumentos apropriados 
podem fazer a diferença entre salvar ou perder o vitelo 
e/ou vaca. Apesar de 95% dos partos ocorrerem com o 
feto em apresentação, posição e posturas corretas, os 
restantes 5% podem ter variantes e grau de dificuldade 
em serem corrigidas (6). Abaixo a apresentação de algu-
mas anteriores e posteriores (fig.1).

Idade ao parto % de parto distócico

2 54

3 16

4 7

≥5 5

Tabela 1. Efeito da idade ao parto e o parto distócico Adaptado de 
Ritchie e Anderson

Peso adulto da vaca (kg) Peso à conceção  
(66% do peso adulto) (kg)

Peso aos 5 meses  
de gestação (kg)

Peso à parição (kg)  (90% 
+ 45kg do peso adulto

Peso após o parto (kg) 
(90% do peso adulto)

500 330 370 495 450

700 462 501,50 675 630

900 594 633,50 855 810

Tabela 2. Pesos-alvo para evitar os partos distócicos — Adaptado de Whittier et al. (2009)
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FERRAMENTAS DE APOIO À SELEÇÃO  
GENÉTICA PARA MANTER A FACILIDADE 
NO PARTO - BREEDPLAN

A raça Aberdeen-Angus é avaliada para a produção de 
valores genéticos, utilizando o método BLUP (modelo 
animal), na forma de EBVs (i.e. valor genético estimado) 
ou EPDs (diferença esperada da progênie) para vários ca-
racteres produtivos importantes como por exemplo os 
relacionados com a facilidade no parto.

Em Portugal o Livro Genealógico está a trabalhar com o 
programa Breedplan através do apoio da Aberdeen-An-
gus Cattle Society (Reino Unido). Assim, a recolha de in-
formação observa os mesmos procedimentos.

Facilidade no parto (EBVs)

Como foi já referido a dificuldade no parto tem conse-
quências negativas na rentabilidade da exploração pela 
perda de vacas e vitelos, atraso no retorno à reprodução 
e acrescenta custos em mão-de-obra e apoio veterinário.
Apesar do peso ao nascimento ser considerado o fator 
que mais influencia a facilidade no parto existem outros 
aspetos (e.g. área pélvica) que também estão implicados 
e o EBV para a facilidade no parto (i.e. calving ease) tem 
em conta esses fatores e estima um valor genético para 
seleção e melhoramento.

Facilidade no parto direta (Calving Ease Direct) - EBVs

Estima as diferenças genéticas na capacidade do toiro 
para um parto aos 24 meses seja sem assistência. Os 
EBVs são expressos em % de partos sem ajuda.

Facilidade no parto das filhas (Calving Ease Daughters) 
- EBVs

Estima as diferenças na capacidade das filhas de um toiro 
parirem sem dificuldade aos 24 meses. Os EBVs são ex-
pressos em % de partos sem ajuda.

Recolha de dados e registo para a facilidade no parto 
(EBVs)

A facilidade no parto é calculado tendo em conta 3 infor-
mações: 1) pontuação da dificuldade no parto; 2) peso 
ao nascimento; e 3) tempo de gestação.
A pontuação da dificuldade no parto deve ser medida ao 
nascimento pela observação e pontuada numa escala de 
1 – 6 (tabela 3).

Na raça Aberdeen-Angus as pontuações são maiorita-
riamente “sem assistência” (1) quer para novilhas quer 
para vacas, como é ilustrativo na avaliação realizada pela 
American Angus Association em 2005 (7) (fig. 2).

Figura 2. Pontuação da facilidade no parto em novilhas e 
vacas Angus pela American Angus Association.

Tempo de gestação (EBVs)

Define-se como tempo de gestação, como o período 
entre a data da conceção e o parto. Um tempo de gesta-
ção mais curto está normalmente associado a um peso 
baixo ao nascimento, facilidade no parto e retorno mais 

Figura 1. Apresentação do feto (posturas anteriores e posteriores)

Pontuação Código Descrição

1 Sem assistência

Vaca pariu sem 
assistência / sem 

dificuldade

2 Com ajuda fácil

Realizada por uma 
pessoa sem assis-
tência mecânica

3 Com ajuda difícil
Realizada por duas 
pessoas sem assis-
tência mecânica

4
Assistência  
cirúrgica

Necessária inter-
venção veterinária 

5
Apresentação 

anormal

e.g. apresentação 
posterior

6 Cirurgia destinada

Remoção do vitelo 
antes de a vaca ter 

a oportunidade  
de parir

Tabela 3. Pontuação da facilidade no parto de acordo com o pro-
grama Breedplan. Nota: não pontuar (0) significa que não houve 
registo da dificuldade no parto e não que foi “sem assistência” (1).
Adaptado de Breedplan
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Ainda sobre peso ao nascimento e caracteres de cres-
cimento (i.e. peso) a Associação Australiana analisou a 
avaliação genética da população entre 1980 e 2004 para 
os EBvs peso ao nascimento, peso ao desmame (i.e. ajus-
tado aos 200 dias de idade), peso ao ano (i.e. ajustado 
aos 400 dias de idade) e peso à idade de reprodução (i.e. 
ajustado aos 600 dias de idade) e verificou que apesar de 
existir uma evolução positiva na performance, esta não 
foi obtida sacrificando um aumento do peso ao nasci-
mento (fig. 3).

RECOLHA DE DADOS E REGISTO PARA O 
PESO AO NASCIMENTO (EBV)

O EBV para o peso ao nascimento é calculado pela pe-
sagem dos vitelos ao nascimento. A pesagem pode ser 
efetuada utilizando a balança ou indireta utilizando a fita 
aferida pelo Breedplan e disponibilizada pela Associação 
aos seus criadores.

Importante ter em atenção:
• Existem flutuações consideráveis do peso do vitelo du-
rante a primeira semana de vida, por isso o peso deve ser 
registado logo que possível (i.e. nas primeiras 24h);
• O peso ao nascimento deve ser registado para todos os 
vitelos nascidos por época e não”ocasionalmente” por-
que deixa de ser útil e pode colocara em causa a avalia-
ção. A medição do peso deve também incluir os vitelos 
nados mortos;
• Se não for possível pesar o vitelo então é melhor não 
dar qualquer informação por estimativa;
• A informação pode ser fornecida pelo preenchimento 
da declaração ao Livro Genealógico utilizando o bloco 
ou online (http://www.aberdeen-angus.pt/conteudo. 
php?idm=41), referindo se o peso for medido utilizando 
balança ou fita;
• Caso não tenha balança e necessite de uma fita de me-
dição solicite junto da Associação.

Figura 2.  Pontuação da facilidade no parto em novilhas e vacas Angus pela American Angus Association. 
 Pontuação 1 — sem assistência; 2 — com ajuda fácil; 3 — com ajuda difícil; 4 — assistência cirúrgica

rápido ao cio. Vitelos nascidos com tempo de gestação 
mais curto podem ser mais pesados ao desmame devido 
ao número de dias suplementares em crescimento.
O EBV estima as diferenças genéticas no tempo de ges-
tação e é expresso em número de dias.

Peso ao nascimento 

Tendo em conta que o peso ao nascimento tem uma heri-
tabilidade moderada estimada para a Angus de 39% e que 
exerce um efeito importante sobre a facilidade no parto 
é possível selecionar toiros com mérito genético para pe-
sos baixos. Contudo o caracter é apenas um indicador, 
sendo a facilidade no parto o caractere de interesse.  

No Breedplan o caractere “Birth weight” estima as dife-
renças genéticas entre animais para o peso ao nascimen-
to ajustado à idade da mãe. O valor genético estimado 
(i.e. EBV) é expresso em kg. 

O nascimento também se relaciona com caracteres de 
crescimento (i.e. peso), pelo que a pressão de seleção 
para pesos abaixo da média da raça pode resultar igual-
mente em pesos mais baixos (e.g. ao desmame). Contu-
do, existem animais na população que possuem pesos 
moderados ao nascimento (i.e. não colocam em causa a 
facilidade no parto) mas mantêm valores de crescimento 
acima da média racial.

O peso ao nascimento depende naturalmente do con-
tributo do toiro e da vaca, pelo que a seleção de fêmeas 
cujos pais possuem pesos baixos ajudam à manutenção 
da facilidade no parto. 

Deve existir, por isso, um correto balanceamento entre 
o peso ao nascimento e a performance de crescimento, 
ou seja estabelecer um valor máximo aceitável e coeren-
te com o objetivo de seleção e de mercado de destino 
na venda de machos reprodutores ou de vacas para ou-
tros núcleos de seleção/explorações de carne. 

FACILIDADE DE PARTO — UM BEM PRECIOSO
ARTIGO DE REVISÃO04

Novilhas

91.0100

80

60

40

20

0

1 2 3 & 4

6.9
2.1

Vacas

99.0
100

80

60

40

20

1 2 3 & 4
0

0.8 0.2



27

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

A incidência de dificuldade no parto resulta em perdas 
significativas, pela perda de vitelos e/ou vacas e compro-
mete a eficiência reprodutiva;

O peso ao nascimento é o caracter que mais se corre-
laciona com a distocia, seguido do sexo do vitelo, área 
pélvica, tempo de gestação e peso da vaca;

Os machos são geralmente mais pesados e necessitam 
mais ajuda a nascer do que as fêmeas (c.a. 10 a 40%);
Os partos distócicos são mais frequentes em novilhas e 
quase nulos em vacas adultas;

O parto aos 24 meses pressupõe uma correta recria 
da fêmea (i.e. 66% do seu peso adulto) e um ganho 
médio diário que resulte na altura do parto 85 a 90% 
do peso adulto;

Os partos distócicos acontecem na maior parte das ve-
zes por existir uma incompatibilidade entre o tamanho 
do vitelo e a abertura pélvica da mãe. Todavia, a área pél-
vica só pode ser critério tendo em conta o peso e a idade 
a que parem, excluindo-se assim aquelas que possuem 
áreas mais baixas e que terão na teoria maior dificuldade 
do que as outras do mesmo grupo contemporâneo;

Apesar de 95% dos partos ocorrerem com o feto em 
apresentação, posição e posturas corretas, os restantes 
5% podem ter variantes e grau de dificuldade em serem 
corrigida, sendo importante avaliar a sua evolução e po-
der intervir no momento certo, o que muitas vezes signi-
fica chamar o veterinário assistente porque intervenções 
sem conhecimento ou instrumentos apropriados podem 
fazer a diferença entre salvar ou perder o vitelo e/ou vaca.
O programa de avaliação Breedplan permite estimar va-
lores genéticos para a facilidade no parto direta aos 24 
meses e das filhas de toiros, do peso ao nascimento e do 
tempo de gestação. 

As novilhas devem ser emparelhadas com toiros que te-
nham facilidade no parto;

Adaptado: Angus Austrália

As vacas podem ser emparelhadas com toiros que pos-
sam garantir a facilidade no parto mas que possam me-
lhorar caracteres de crescimento;

A utilização de toiros testados em novilhas e em vacas per-
mite por um lado assegurar a facilidade no parto e manter 
a pressão de seleção para caracteres de crescimento (e.g. 
peso ao desmame). Assim é importante que o criador re-
giste dados corretos de modo a que a avaliação dos indiví-
duos e da exploração resultem em animais melhoradores 
e adequados ao mercado de venda de reprodutores.

A raça Aberdeen-Angus é sobejamente conhecida pela 
sua facilidade no parto e peso baixo ao nascimento, exis-
tindo inúmero toiros que conferem estes caracteres e 
asseguram performance.

Utilize genética Aberdeen-Angus e durma descansado!
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Miroslav Vráblík — República Checa
Foram maravilhosos os dias que passamos em Portugal. O 
Fórum é uma grande ideia e eu já participo desde 2003. Tenho 
de dizer que o Fórum de 2016 foi o melhor de sempre. Paulo 
Costa e a sua equipe fizeram um trabalho excelente! Todos 
os participantes da delegação Checa ficaram satisfeitos com a 
hospitalidade e com o bom ambiente.
Tivemos a oportunidade de testemunhar a forma como a raça 
Angus está a desenvolver-se e da boa qualidade de animais 
que apresenta. Os criadores em Portugal fizeram um grande 
progresso e isso foi evidente nas explorações que visitamos. É 
um grande passo em tão pouco tempo.
Ficamos muito bem impressionados com o país: as belezas 
naturais, a história, a cultura e a sua excelente gastronomia. 
Povo hospitaleiro e amigável.
Muito obrigado por tudo!
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UM PORTUGAL ANTES INIMAGINÁVEL
Angelo B Tellechea

05

Foi no outono europeu de 1967, há quase meio século, 
que por assuntos vinculados ao negócio de carnes bovi-
nas estive em Lisboa por vez primeira.

Naquela ocasião acompanhava, juntamente com ma-
mãe, meu pai que, na condição de presidente, fora tratar 
de negócios de exportação realizados pela Cooperativa 
Fronteira Oeste Ltda. – Frigoeste, Uruguaiana, RS, BR, de-
tentora de uma planta industrial, então uma das poucas 
habilitadas a tal propósito.

Além de conhecermos a primeira capital europeia, fomos 
obsequiados com um típico jantar lusitano apreciando 
ao vivo tradicionais fados. 

Circunstâncias outras fizeram com que, já na década de 
setenta, ganhasse eu colegas de trabalho portugueses 
no território brasileiro. Foram vários anos de muito con-
vívio profissional e pessoal que resultaram em efetivas 
amizades, ainda ora felizmente vigentes.

Essa realidade fez então que a cada “escapada até o ve-
lho mundo” colocasse habitualmente Lisboa na agenda. 
Desde então, as carinhosas atenções recebidas propor-
cionaram, muito bem ciceroneadas, o conhecimento de 
outros inúmeros pontos nesse território cheio de passa-
do com muitas histórias e suas tradições. 

Nos últimos anos, a TAP, presidida pelo gaúcho Engº. 
Fernando Pinto, estabeleceu a ligação direta entre Lisboa 
e Porto Alegre. Com ela, a distância aparentemente di-
minuiu e a frequência de estadas aumentou para o júbilo 
de poder-se melhor desfrutar das amizades, ao mesmo 
tempo em que damos alívio de nossas presenças aos An-
gus e Brangus que com muita dedicação criamos.
Assim foi que com tais objetivos, tão logo soube da pro-
gramação de um “Fórum Europeu de ANGUS” em Portu-
gal, recheado de curiosidades, busquei a possibilidade de 
participar acompanhado de Giana Pires, a minha mulher 
e companheira de todas as horas.

Aceitos, ficou conosco a insatisfação decorrente de 
agenda; a parte insular não se encaixava na disponibili-
dade dos nossos dias. Imaginamos o quanto perdemos, 
mas como não se ganham todas, possivelmente o futuro 
nos reservará outra possibilidade de irmos aos Açores.
Ora podemos confessar que entre 15 e 19 de maio 
passado conhecemos, e certamente como alguns dos 
forasteiros que participaram, um Portugal (continental) 
antes inimaginável e altamente surpreendente. 

Já havíamos cruzado esse território em mais de uma di-
reção e nunca nos deparáramos com os Angus ali pas-
tando. Ora deduzimos que provavelmente estivessem 

eles “curtindo(*) sob os sobreiros”, como nos foi dado a 
bem apreciar em mais de um momento das diferentes 
andanças.

Como criadores, a presença da raça em qualquer lugar 
nos chama a plena atenção e isso ainda não ocorrera em 
Portugal, tal qual na Espanha, Itália, França e até mesmo 
na república Checa, com representantes no evento. Aqui, 
possível falha de atenções!

Dessa forma, foi fantástico que tenhamos tido a possibi-
lidade de constatar quão presente e bem conduzida ela 
está em todos os estabelecimentos que a programação 
do Fórum nos proporcionou. 

Possivelmente a homogeneidade dos novos produtos, 
provenientes de distintas origens e linhagens, foi a ca-
racterística que mais nos impressionou, atestando quão 
acertadas foram as decisões de acasalamentos realiza-
das. Temos, mesmo sem formação técnica na área, mas 
já com mais de trinta anos na tarefa de conduzir os plan-
teis da Cabanha Umbu (www.umbu.com.br), que essa 
meta é fundamental no desenvolvimento de uma raça 
em determinado meio ambiente. Gradativamente ela ex-
pressa um estágio diferenciante para rodeios formados 
por exemplares de diversas linhagens, mas com com-
provada consistência genética. Essa se manifesta pelos 
resultados de dados assemelhados que os indivíduos de 
uma mesma geração apresentam quando submetidos 
a avaliações que são representadas pelas suas DEPs e 
pelos valores de suas estruturas carniceiras (AOL, EGS, 
EGP), mensurados por ultrassonografia. 

Assim, reconhecidos e fundamentados parabéns a todos 
que realizam em Portugal tais tarefas, tomando difíceis e 
arriscadas decisões.

Além disso, o encontro nos proporcionou outros enri-
quecimentos. Apreciamos muito a sua organização, as 
informações comentadas, as recepções nas proprie-
dades, as apresentações culturais destacando o “canto 
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alentejano”, os novos relacionamentos com trocas de 
opiniões sobre experiências e o atencioso carinho com 
que fomos distinguidos por toda a equipe da Angus Por-
tugal, que o pedido para estas linhas bem atesta.
Atualmente, reconhecedores da qualificada existência de 
exemplares Angus em Portugal fica-nos então a curiosi-
dade de como a raça ganhará o incremento quantitativo 
na produção voltada a animais destinados ao abate para 
que essa maravilhosa carne, macia, suculenta e saboro-
sa, possa chegar mais a mesa das refeições.

Uma alternativa de possível e rápida incrementação po-
deria decorrer do aumento da integração pecuária-flo-
resta (IPF), com mais utilização das pastagens nas áreas 
detentoras dos imponentes sobreiros, onde ventres de 
qualquer raça receberiam acasalamento de touros An-
gus. Na primeira geração os machos, em menos de dois 
anos, estariam indo à indústria e as fêmeas, até em me-
nos tempo, começando a gestar mais concentradas crias 
em Angus, dando continuidade irreversível à cadeia da 
melhor carne.

A partir disso, ou mesmo até antes, começar a “invadir o 
vizinho ibérico” e desde aí os solos gauleses, represen-
taria uma estratégia para que a Europa gradativamente 
dispusesse de fontes capazes de também eliminar a sau-
dade que nós gaúchos, ao menos uma vez por semana, 
temos do nosso churrasco, sempre acompanhado de 
um bom tinto, quando não estamos no nosso torrão 
amado, na Argentina, ou no Uruguai.

Com o desafio, fica essa esperança!

AINDA SOBRE A RAÇA ANGUS NO BRASIL

Os primeiros exemplares da raça, por razões regionais, 
topográficas, climáticas, ..., entraram neste país pela nos-
sa região sulista, vizinha de argentinos (mais numerosos) 
e uruguaios (menos) ainda antes de 1900. Há relatos de 
tais feitos. O primeiro a ganhar registro foi em 1906.

Quando meu pai, João Francisco Tellechea, adquiriu a 
Cabanha Paineiras em 1942 (eu não era nascido), lá es-
tava um diferenciado plantel de Aberdeen Angus desen-
volvido pela família Barbará, ao que consta, desde 1915. 
Uma foto minha com ele, em 1945, sobre um touro im-
portante, agreguei às remetidas.

A Paineiras, ao longo dos anos, contando com a contri-
buição de meu irmão Flávio depois de 1954, foi uma das 
principais aprimoradoras da raça nesta região, estenden-
do-a para clientes de outras partes do nosso estado (pro-
víncia) e de outros, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Flávio, na condição de médico veterinário e muito “ex-
pert” em bovinocultura, tornou-se uma pessoa diferen-
ciada tendo sido jurado da raça, e de outras, em impor-
tantes centros de exposições como Perth, Palermo (RA), 
Prado (UY), Assunção (PA), ...
Foi na Paineiras também que a variedade Red Angus ga-
nhou, a nível Brasil o primeiro impulso, quando em 1961 
meu pai fez uma importante importação da Argentina.

Ao individualizarmos em 1985, entre os quatro irmãos, 
esse patrimônio genético com o diferencial que havia 
sido desenvolvido, tínhamos parte de um dos maiores 
planteis de Red Angus da América, sem menos valorar os 
de pelagem preta.

Estava conosco, juntamente com outros criadores da 
raça, o fantástico desafio de fazer com que este enorme 
país, povoado por zebuínos (Nelore, Gir, Guzerá, Bhra-
man,  e suas cruzas) passasse a reconhecer que a utiliza-
ção dos mochos britânicos, nas suas vacadas, represen-
taria significantes melhorias de resultados em diversas 
características dos produtos gerados.

Passadas três décadas, fortemente alavancados pela sin-
tética Brangus (3/8 zebuínos e 5/8 Angus), onde também 
fomos pioneiros na década de 1950 (desde há muito 
com gerações avançadas), constatamos o Angus gal-
gando outros destinos e seus produtos, pela qualidade 
gerada, sendo mais valorados.     

A indústria trocou a busca de uma carcaça mais pesada 
por uma de melhor qualidade, detalhe que auxiliou em 
muito o recente ingresso da nossa carne certificada no 
diferenciado mercado dos americanos.

Estamos deixando de ser os maiores exportadores de 
carne pela conotação quantidade, para passarmos a ser 
também pela relação qualidade.

curtindo(*) - na gíria brasileira: estar em ambiente muito agradável, 
desfrutando-o.
AOL - área de olho de lombo;
EGS – espessura da gordura subcutânea;
EGP – espessura da gordura na picanha.

Angelo B Tellechea. 

Engenheiro Industrial Mecânico, gestor de em-
presas, ex-presidente da Associação Brasileira 
de Angus (criou ANGUS – a Raça Completa -) 
e membro do seu Conselho de Administração. 
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ALIMENTAÇÃO E MANEIO DE VACAS A CAMPO
Dr. Josep Roquet Baucells - Alltech
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Segundo dados de 2014 do SITRAN (Sistema Integral de 
Trazabilidad Animal) mais de 30% das vacas aleitantes em 
Espanha não são produtivas, o mesmo é dizer que me-
nos de 70% parem a cada 360 dias. Dados atualizados 
indicam que se produz 0.68 vitelos por vaca, o que é 
um número baixo para que uma exploração seja viável. 
Considerando uma produtividade teórica para 0.9 vitelos 
por vaca aleitante, com uma taxa de reposição de 10% e 
supondo um preço médio de 460 euros por vitelo des-
mamado, teríamos uma perda de mais de 200 milhões 
para o setor. A tabela abaixo (tabela 1) mostra o custo diá-
rio quando se desvia do valor ótimo para alguns índices 
produtivos (López-Paredes y Alenda, 2015). 

Tabela 1. Custo diário quando se desvia do valor ótimo para índices 
produtivos. Figura 1. (Adaptado de López-Paredes y Alenda, 2015)

Segundo os cálculos dos autores (López-Paredes y Alen-
da, 2015), uma exploração para ser minimamente ren-
tável, a fertilidade deve ser pelo menos de 78%. As cau-
sas para uma produtividade baixa podem ser múltiplas, 
desde uma inadaptação dos animais ao meio ambiente, 
plano alimentar e maneio incorreto. Tendo em conta o 
atrás referido, é necessário então estabelecer objetivos 
claros de produção para maximizar a rentabilidade da 
exploração. Entre os objetivos, deveria constar um parto/
vaca/ano; mais de 90% de vitelos desmamados por vaca 
e por ano, minimizar a presença de fêmeas improdutivas 
(i.e. vacas não gestantes ou novilhas com idade avançada 
ainda não cobertas), assim como obter vitelos com ele-
vado peso ao desmame.
    

NUTRIÇÃO E MANEIO

Um dos fatores mais importantes para aumentar a pro-
dução é a condição corporal das fêmeas, uma vez que 
esta será vital para fazer face à fase pré-parto e retornar 
ao ciclo depois do parto. Assim, se a condição corporal 
após o parto for boa existe a 90% de hipóteses que a 
vaca retorne ao ciclo éstrico 60 dias pós-parto (Whitman, 
1975). Por outro lado uma vaca que pare com uma condi-
ção baixa reduz em 50% de hipóteses de retorno ao ciclo 
60 dias após o parto. Portanto, a alimentação é um fator 

chave para a demonstração de cio e a fertilidade da vaca 
e para que seja atingido devemos dividir o ciclo anual em 
4 fases distintas segundo as necessidades nutritivas para 
cada período:

Fase 1: 1 a 1,5 meses antes do parto: Esta fase será muito 
importante para a sobrevivência futura do vitelo do futu-
ro vitelo. Adicionalmente a nutrição da vaca determinará 
o retorno ao cio depois do parto. É importante que as 
vacas ganhem condição corporal nesta fase, mas de for-
ma moderada.

Fase 2: os 3 meses posteriores ao parto: Nesta fase as ne-
cessidades em nutrientes é alta para manter a produção 
de leite e permitir uma nova gestação. Por isso é conve-
niente que coincida com o período de maior produção 
de pastagem.

Fase 3: dos 3 meses pós-parto até ao desmame: Esta fase 
englobará dos três meses após o parto até ao desmame 
do vitelo. A vaca está prenha e por isso não haverá con-
sequências negativas se esta perder algum peso.

Fase 4: do desmame ao pré-parto: Nesta fase as neces-
sidades são mínimas.

MANEIO NO PARTO E CONSELHOS  
PRÁTICOS 

É impossível alimentar individualmente as vacas na 
exploração, por isso, de modo a poder satisfazer as 
necessidades de cada animal de uma forma prática é 
necessário agrupa-las de acordo com a fase do ciclo 
produtivo em que se encontram. O modo mais fácil de 
conseguir é regular os partos mediante a presença ou 
ausência dos toiros de maneira que seja possível agru-
par um número suficientemente grande de vacas que 
permita um maneio simples na exploração. Adicional-
mente, também será muito útil ajustar as fases de maio-
res necessidades nutritivas com os períodos de maior 
produção forrageira. Este ajustamento facilitará tam-
bém a implementação de práticas de maneio, como 
por exemplo os diagnósticos de gestação, a vacinação, 
os tratamentos veterinários ou simplesmente uma me-
lhor monitorização dos partos.

Concentração de partos numa época: 
Nesta modalidade todo o rebanho vai parir apenas numa 
época. Os toiros estarão apenas 2 a 3 meses em cobri-
ção e depois são retirados. Por exemplo, no norte de Es-
panha é prática juntar os toiros entre os meses de junho 
e agosto para que os partos se concentrem entre março 
e abril. Uma vez retirados os toiros, faz-se o diagnósti-
co de gestação que pode coincidir com o desmame do 
parto anterior. Nesta época também pode-se aproveitar 

Fator

Importância  
económica

(€/vitelo  
comercializado)

Valor total (€)

Idade ao primeiro 
parto (+1 dia)

-0,23
(36 m->27 m)= 62.7

Intervalo entre 
partos (+ 1 dia)

-0,25
(518-> 405)= 28.25

Longevidade  
(+1 dia)

+0,05
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para refugar as vacas que não estão gestantes (i.e. impro-
dutivas), mas que desmamaram os vitelos.

Concentração de partos em duas épocas: 
Neste caso, o rebanho é divido em dois grupos e te-
remos duas épocas de parição num ano. Seguindo o 
exemplo anterior, a programação anual neste sistema na 
parte norte de Espanha poderia ser a seguinte: as cobri-
ções ocorriam no inverno e no verão para que os partos 
fossem de março a maio (1ª época) e de setembro a no-
vembro (2ª época). Os diagnósticos de gestação seriam 
realizados em outubro e abril. A diferença entre este sis-
tema e o de parição numa única época é que este requer 
menos toiros e tem a vantagem de incluir na segunda 
época as vacas que não ficaram gestantes na primeira. 
Apesar das várias vantagens não deve ser menosprezado 
que existirá um de trabalho que o esquema acarreta.

Conselhos práticos de maneio: 
Além destas dicas sobre maneio de partos, existem ou-
tros conselhos que podem facilitar e melhorar a produ-
ção. Um sistema muito útil de maneio alimentar quando 
não existe disponibilidade de pasto é restringir o consu-
mo ad libitum de concentrado com uso de sal. O uso de 
rações hiperproteicas quando a forragem é de baixa de 
qualidade permite melhorar a ingestão diária total e por 
isso o fornecimento adequado de nutrientes. Outro con-
ceito é suplementar a vacas de manhã para que sintam 
satisfeitas e não tenham necessidade de pastar. Devemos 

também prestar atenção à qualidade do pasto na época 
de partos: pastagens de elevada qualidade aumentam o 
nível de glicémia nas vacas e com isso o peso dos vitelos 
e consequentemente a dificuldade no parto.

PARTO EM NOVILHAS

Outro dos fatores importantes para melhorar os núme-
ros presentados na tabela 1 e o maneio da vaca a campo 
é a idade ao primeiro parto. A tendência atual é que o 
primeiro parto ocorra aos 36 meses de idade. Todavia, 
para se aproveitar a longevidade produtiva das fêmeas, 
o parto das novilhas deveria ocorrer entre os 24 e os 27 
meses, pelo que a cobrição entre os 15 e os 18 meses. 
Esta alteração tem um grande impacto económico por 
dois motivos: 1) a novilha está improdutiva menos tempo 
e 2) reduz significativamente o número de animais em 
recria. Existe a convicção que cobrir demasiado cedo 
vai afetar a longevidade das vacas e a produção futura. 
Inúmeros estudos (fig. 2) demonstram que com uma ali-
mentação e maneio corretos isto não se verifica.

Na prática é conveniente cobrir as novilhas um mês an-
tes das vacas para uma melhor recuperação no primeiro 
parto. Por último deve-se prestar mais atenção na esco-
lha de toiros tendo em conta um peso baixo ao nasci-
mento dos vitelos.

2008 NaSe 2009 Sel-Plex (Alltech inc.)

Número de partos 60 46

Partos difíceis 8 13% 2 4%

Retenções de placenta 6 10% 4 9%

Metrites (Diagnosticadas) 26 43% 10 22%

Vitelos nascidos Vivos 54 90% 44 95%

Casos diarreia 39 72% 22 50%

NOVAS TECNOLOGIAS

Para conseguir otimizar a produtividade das vacas é ne-
cessário assegurar que não sofram deficit de nenhum 
nutriente e que sejam fornecidos de forma mais eficiente 
possível. O selénio é um micro mineral muito importante 
na fertilidade e na imunidade. Estudos recentes de nutri-
genómica demostraram que a administração de selénio 
como levadura exerce um efeito mais importante sobre 
a expressão de genes relacionados com a imunidade, 
reprodução e metabolismo energético quando compa-
rado sob a forma de selenito sódico (forma tradicional 
de administração). Na figura 4 podemos ver os efeitos 
que exerce a suplementação de selénio sob a forma de 
selenito sódico ou como levadura (Selplex, Alltech Inc.) 
sobre parâmetros produtivos de vacas a campo.

Segundo o estudo de Tanguy en el 2010 (Figura 4.), po-
demos observar as diferenças entre selenito sódico e Sel-
-Plex relacionadas com a facilidade no parto e a sanida-
de dos vitelos. Os resultados demonstram que no grupo 
onde o Sel-Plex foi administrado ocorreu uma redução 
no número de partos difíceis, retenção placentária, me-
trites e casos de diarreia, assim como um aumento no 
número de vitelos nascidos vivos. Outros estudos con-
firmam o benefício do selénio na prevenção de quistos 
ováricos (Studer, 1998). Em relação ao crescimento em 
vitelos, os benefícios da suplementação de selénio or-
gânico na dieta resulta num maior ganho de peso diário 
em comparação com vitelos suplementados com selé-
nio do tipo inorgânico, o que demonstra diferenças na 
eficiência do efeito conforme o selénio está disponível 
(Guyot et al., 2007) (Stanton et. al., 1997). O selénio é um 
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Kg concentrado/ novilha/dia + feno ad libitum

Número de vitelos 0 1.4 2.7

Peso inicial no outono 112 113 112

GMD durante o inverno (Kg/dia) 225 228 224

Peso à cobrição (15 meses) 0.03 0.23 0.36

% de novilhas prenhas 230 262 278

69.2 73.9 83.5

Produção subsequente

     % prenhas após o 1º parto 67.3 75.4 87.1

     Peso ao desmame  
do 1º parto

184 197 201

Análise geral dos estudos Chuva Seca Média

Número de tratamentos 6 9 14

% PB 26,5 53 42,3

% Optisync 7,5 6.6 7

Ingestão de Optisync (g) 16,7 18 17

Diferença de ganho (g) 78,8 48,6 60,7

Dif. De ganho % 13,1 16,8 14,7

Eficiência de proteína  
suplementar  

(Optisync x Control)
23,7 28,8 26,8

Id. conversão Control  
(g de ganho/ g consumo)

4,2 1 2,3

Id. Conversão Optisync  
(g de ganho/ g consumo)

6,4 1,4 3,4

dos micro-minerais mais importantes na vaca de carne e 
por isso destacado neste artigo, junto com manganês  
e o zinco. Deve-se também destacar os macro-nutrien-
tes como o fósforo, o magnésio, o cloro e sódio devido 
à sua importância.

Outro dos grandes avanços recentes na investigação da 
nutrição é a possibilidade de suplementar com nutrientes 
especificamente desenhados para satisfazer a flora rumi-
nal. É frequente a suplementação de ureia nas dietas para 
ruminantes no extensivo que pode ser muito benéfica se 
bem utilizada. A maioria das bactérias ruminais que têm a 
função de digestão das fibras utilizam preferencialmente 
o amónio (NH

4
) como fonte de azoto para a síntese de 

proteínas necessárias para o seu desenvolvimento. Assim, 
quanto mais desenvolvermos este tipo de bactérias rumi-
nais, maior será a quantidade de fibra (principal compo-
nente da dieta a campo) que estes animais serão capazes 
de ingerir e digerir, e melhor será o seu status energético 
e condição corporal. O problema no uso da ureia tra-
dicional com este propósito é que esta liberta-se muito 
rapidamente no rúmen e é absorvida pelo organismo da 

vaca. Uma vez na corrente sanguínea, esta ureia não é 
útil para as bactérias ruminais, assim como exige energia 
para se excretada. Para os animais que têm alimento dis-
ponível apenas em certos períodos do dia não tem muita 
importância, mas no caso da suplementação a campo 
em que é muitas vezes dada uma vez por dia há que ter 
atenção. Para resolver esta situação pode-se utilizar o 
Optisync (Alltech Inc.) como fonte de azoto onde a ureia 
tem libertação lenta no rúmen durante mais de 9 horas 
(i.e. mais do que as 2 horas que a ureia tradicionalmente 
permanece no rúmen). A presença continuada destes 
níveis de amoníaco permite um maior crescimento das 
bactérias, assim como um melhor aproveitamento dos 
alimentos (Lykos et al, 1997). Este produto permite tam-
bém uma atividade enzimática residual que melhora a 
digestibilidade de outros componentes de la dieta como 
o amido, a proteína e a fibra, conseguindo-se assim obter 
o máximo partido dos alimentos ingeridos pela vaca.

A figura 5 apresenta as vantagens na taxa de crescimento 
e índice de conversão de novilhos em pastoreio com su-
plementação de ureia com libertação lenta (i.e. Optisync).

ALIMENTAÇÃO E MANEIO DE VACAS A CAMPO06
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CONCLUSÕES

Uma grande parte das explorações de carne em ex-
tensivo em Espanha não é rentável. A manutenção da 
atividade pressupõe avaliar o potencial de produção de 
cada exploração. Não se pode melhorar aquilo que não 
se pode medir, por isso é necessário ter dados sobre a 
idade ao primeiro parto, gasto em alimentação, etc. Uma 
vez avaliada a situação atual deve-se determinar os ob-
jetivos que se pretendem alcançar e delinear o plano de 
ação. Esse plano deverá combinar técnicas tradicionais 
com outras técnicas de maneio mais modernas como 
a concentração de partos, diagnósticos de gestação, 
suplementação dos vitelos, sincronização de cios, inse-
minação artificial ou o uso de suplementos nutricionais 
de elevada disponibilidade que ajudem a tirar o maior 
partido dos recursos disponíveis nas nossas explorações.
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ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL 
CARNE CONTROLADA 

Mónica Medeiros

07

A Associação de Criadores da Raça Aberdeen-Angus 
celebra 4 anos de parceria de êxito com o Grupo Jeró-
nimo Martins. Este projecto conta com a colaboração 
da CERTIS- Controlo e Certificação, Lda que está a car-
go da certificação do produto, o qual obedece a um 
Caderno de Especificações da Aberdeen-Angus Portu-
gal- Carne Controlada.

Conforme o gráfico 1, foram certificadas 3.913 carcaças 
de janeiro a 18 de novembro no ano de 2016 , o que 
representa face ao ano de 2015, um aumento de aproxi-
madamente 51%. A adesão de produtores ao projecto foi 
em número semelhante relativamente ao ano anterior, 
no entanto, em média, o nº de animais abatidos por for-
necedor cresceu. 

O gráfico 2 apresenta os pesos médios das carcaças de 
machos e fêmeas desde o início do projecto. Em termos 
comparativos, 2016 foi o ano em que as carcaças de ma-
chos obtiveram maior peso, com uma média de 328,5kg 
de peso frio, enquanto as fêmeas, no mesmo ano, mos-
traram um peso de 248,1kg, o 3ª mais alto quando com-
paradas na mesma categoria para os restantes anos. No 
mesmo ano, a idade ao abate encontra-se nos 16 meses 
para ambas as categorias.

O Caderno de Especificações da Carne Controlada con-
sidera a classe de conformação mínima de 0 - e gordura 
2 da Grelha Comunitária de Classificação SEUROP para 
certificação de carcaças.

Gráfico 1: Evolução do nº de carcaças certificadas.

Gráfico 2: Evolução do peso médio de carcaças certificadas dife-
renciado entre machos e fêmeas certificadas.

Gráfico 3: Percentagem de carcaças classificadas para a confor-
mação, segundo a Grelha Comunitária SEUROP para as categorias 
de novilho e novilha, distribuídas pelas letras U- muito boa, R- boa, 
e O- razoável.

Gráfico 4: Percentagem de carcaças classificadas para o esta-
do de gordura, segundo a Grelha Comunitária SEUROP, para 
as categorias de novilho e novilha, distribuídas pelos números 
2- magra, 3- média e 4- gorda.

4 ANOS DE SUCESSO EM PORTUGAL! 
BALANÇO DE 2016
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Em uma pecuária de corte moderna, pode-se afirmar 
que os principais objetivos são a produção da maior 
quantidade de carne com a melhor qualidade possível, 
considerando, obviamente, as peculiaridades de cada 
sistema de produção, para ele seja economicamente 
sustentável. Para isso, é fundamental o uso de estratégias 
que envolvam os diferentes segmentos da produção, tais 
como sanidade, reprodução, nutrição e genética. 

Nos últimos anos, investimentos realizados em tecno-
logias nessas diferentes áreas, têm contribuído para um 
aumento significativo da eficiência produtiva dos reba-
nhos como um todo, porém a variabilidade existente em 
relação a qualidade do produto final (carne) nos bovinos, 
se comparadas a outras espécies, como suínos e aves, 
ainda é muito grande. Isso se deve, além de fatores rela-
cionados a espécie e ao sistema de produção, a seleção 
genética por qual os mesmos foram submetidos. 

Em bovinos de corte, a variabilidade existente nas carac-
terísticas de carcaça e qualidade de carne entre raças e 
dentro de uma mesma raça são muito grandes. Como 
exemplo, na Figura 1 são apresentados dados de rendi-
mento de cortes comerciais de 372 bovinos Nelore em 
função do peso de abate. Pode-se observar que embo-
ra ambos possuíssem praticamente o mesmo peso ao 

abate (554 vs 555 kg), um deles rendeu 242 kg de car-
ne, enquanto outro rendeu apenas 200 kg, ou seja, uma 
diferença de aproximadamente 20% no total de cortes 
comercializáveis. Se considerarmos que ambos consu-
miram os mesmos recursos para atingir o mesmo peso, 
o animal 1 trouxe um retorno 20% superior em relação 
ao animal 2. 

Considerando os resultados do ano de 2016 (gráfico 3 e 
4) em termos de percentagem de conformação e gordu-
ra para as categorias A (novilhos entre os 12 e 24 meses) 
e E (fêmeas entre os 12 e 30 meses) e a título de informa-
ção e não de comparação, verifica-se que a maioria das 
carcaças de machos classificam-se como R3, com 83% 
e 70%, respectivamente. As carcaças de fêmeas também 
obtêm resultado semelhante com classificação R3, com 
69% e 70%, respectivamente. 

É difícil tecer previsões para o futuro neste momen-
to, enquanto o mercado da carne tem vindo a sofrer 
transformações, no entanto, certo é que, através da 
Carne Controlada o produtor obtém uma valorização 
média superior de 10% face ao mercado da carne, 
uma vez que, o cliente final continua com interesse 
pelo produto Angus.

Figura 1 - Rendimento de cortes desossados em relação 
ao peso vivo de bovinos Nelore.
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É importante destacar, que embora esse exemplo seja 
referente a animais da raça Nelore, ele aplica-se também 
as demais raças também a outras características relacio-
nadas a qualidade da carne.

Em virtude disso, é fundamental o uso de métodos ou 
técnicas que possibilitem a avaliação de características 
relacionadas ao rendimento e a qualidade da carne dos 
animais de forma rápida, não-destrutiva, com um baixo 
custo e alta acurácia. Outro ponto importante com re-
lação a essa avaliação é que ela possa ser realizada nos 
animais vivos e o mais cedo possível na vida do animal, 
pois dessa forma, animais que possuam características 
mais interessantes com relação a composição corporal 
possam ser identificados e utilizados como reprodutores, 
de acordo com as características desejadas. 

Nesse sentido, a ultrassonografia é uma das ferramen-
tas que tem se destacado para avaliação de caracterís-
ticas de carcaça em bovinos, permitindo a identificação 
de animais que possuam características de carcaça e 
qualidade de carne específicas que atendam os objeti-
vos de seleção. 

As principais características de carcaça avaliadas por 
ultrassonografia são a área de olho de lombo (AOL), a 
espessura de gordura subcutânea (EGS) e a gordura in-
tramuscular (GI) entre a 12ª e a 13ª costelas, além da es-
pessura de gordura subcutânea sobre o músculo Bíceps 
femoris, tamb[em conhecida como gordura na picanha 
(EGP; Figura 2).

A AOL (Figura 3) é utilizada como um indicador da quanti-
dade de músculos de alto valor comercial na carcaça, ou 
seja, quanto maior a área, maior quantidade de músculo 
nas carcaças. Já a EGS (Figura 3) é importante para a pro-
teção das carcaças durante o resfriamento após o abate 
pois evita o escurecimento e endurecimento da carne. 
Porém, a EGS também pode ser utilizada como um indi-
cador de precocidade fisiológica dos animais, pois aque-
les que apresentam uma maior EGS em relação aos seus 
contemporâneos, são fisiologicamente mais precoces.

Outra característica que possui grande relação com 
a qualidade da carne e que pode ser avaliada por ul-
trassom é a gordura intramuscular, também conhecida 
como marmoreio. A marmorização afeta positivamente 
a palatabilidade da carne, e por isso é muito valorizada 
por alguns mercados. Raças britânicas como o Angus 
e a raças japonesas Wagyu são exemplos de animais 
que depositam grandes quantidades de gordura intra-
muscular e por isso têm sido amplamente utilizadas em 
cruzamentos com outras raças, para produção de uma 
carne diferenciada.

A espessura de gordura sobre na picanha (Figura 5) além 
de ser um indicador adicional de deposição de gordura, 
também pode ser utilizada como um indicador de preco-
cidade em animais jovens (e.g. desmama), pois a gordura 
é depositada inicialmente nessa região, em comparação 
a região da 12ª e 13ª costelas.
Outro aspecto importante a ser considerado com rela-
ção a seleção de animais para uma determinada caracte-

ULTRASSONOGRAFIA COMO FERRAMENTA  
PARA AVALIAÇÃO DA CARCAÇA BOVINA08
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rística é com relação a sua herdabilidade, pois ela indica 
o quanto da característica está sob controle genético e 
se ela pode ser transmitida a progênie. De maneira geral, 
as características relacionadas ao rendimento e a quali-
dade da carne são de média-alta herdabilidade, indican-
do que as mesmas podem ser transmitidas através das 
gerações e que a seleção com base nelas pode alterar as 
características de interesse a médio-longo prazo.

Apesar de ainda serem pouco utilizadas como critério de 
seleção nos programas de melhoramento genético no 
Brasil, em outros países como os EUA, por exemplo, o 
uso das características de carcaça têm recebido maior 
ênfase e a resposta tem sido bastante evidente, como 
pode ser observado na Figura 1, onde observa-se um au-
mento valores genéticos médios para as características 
de carcaça e peso ao sobreano. Essa mudança nas ca-
racterísticas de carcaça é mais clara a partir do na 2000, 
devido ao aumento do número de animais avaliados por 
ultrassonografia. Na Figura é possível observar também a 
viabilidade da seleção das diferentes características, veri-
ficando-se aumentos (ganhos) para AOL, Marmorização 
e peso ao sobreano, sem alterar a EGS, indicando que é 
possível selecionar animais para aumento da marmoriza-
ção sem aumentar a EGS.

A ultrassonografia é uma tecnologia que se caracteriza 
por ser um método rápido, não invasivo e que não deixa 
resíduos nocivos na carne. A aplicação desta tecnologia 
na fazenda possibilita que os touros, novilhas de reposi-
ção e abate possam ser classificados em grupos, confor-
me as especificações de mercado, orientando o produ-
tor na seleção, a indústria na compra de matéria-prima 
de melhor qualidade, garantindo assim uma maior pa-
dronização da carne e maior satisfação do consumidor.

Figura 2  Principais sítios anatômicos para a realização das medidas 
de ultrassom.

EGP GIAOL e EGS

Figura 3  Imagem de ultrassom da área de olho de lombo (AOL - em 
vermelho) e espessura de gordura subcutânea (EGS - em verde).

Figura 4  Imagem de ultrassom para avaliação da percentagem de 
gordura intramuscular (GI - em amarelo) entre a 12ª e a 13ª costelas.

Figura 5  Imagem de ultrassom para avaliação da espessura de  
gordura na picanha (em verde).

Julia e Geordie Soutar - Escócia
Não temos palavras para descrever o Fórum em Portugal, foi 
muito bom!
Um ótima oportunidade para ver gado e experienciar o melhor 
de Portugal. Boa comida, vinho, cortiça, visitar a cidade de Lis-
boa e estar com boa gente, numa excelente organização.
Vimos animais de elevada qualidade e de tipo moderado tanto 
pretos como vermelhos.
O evento colocou o Fórum num estatuto muito elevado!
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Atualmente a raça Angus na Nova Zelândia está muito 
fortalecida, quer em número de animais quer no preço 
da carne ao produtor. 

É a principal raça, constituindo 1/3 das 1,5 milhões de 
cabeças de gado bovino e mais de 6.000 machos re-
produtores vendidos anualmente entre criadores e para 
produtores de carne em todo o país (i.e. ilha do norte e 
do sul), sendo as vantagens do uso da Angus reconheci-
das por todos. 

Sobre a história da raça na Nova Zelândia… Em 1863 che-
garam os primeiros animais a Otago importados da Es-
cócia através da Australian Land Company. O número de 
rebanhos aumentou fruto de sucessivas importações e 
atualmente os rebanhos com maior sucesso têm origem 
naqueles que foram introduzidos no país. Inicialmente os 
Angus foram utilizados para desbravar o território provan-
do a sua rusticidade e adaptabilidade às novas condições 
ambientais (tal como os seus criadores!).  

A New Zealand Aberdeen Angus Cattle Breeders Asso-
ciation foi fundada em 1916, assim como o Livro Ge-
nealógico. O número de vacas que hoje potenciam a 
seleção e o registo de mais de 25.000 fêmeas, tiveram 
origem num número pequeno de rebanhos. Em 1970 a 
Associação alterou o nome para New Zealand Angus As-
sociation Inc, refletindo as caraterísticas únicas que um 
século de seleção genética produziu tendo em conta a 
sua adaptação às condições de produção e característi-
cas desejadas – a confirmação de sucesso é a incorpora-
ção de genética Neozelandesa em rebanhos na Escócia.

Ao longo dos anos têm sido utilizados toiros Angus no 
cruzamento industrial, em particular nas explorações 
leiteiras, fruto do reconhecimento das suas caraterísticas 
como a facilidade no parto, a taxa de crescimento e qua-
lidade da carne.
 
Para além da produção de genética, com reconheci-
mento mundial, a Angus NZ criou em 1998 a marca 
‘AngusPure NZ’ para carne em parceria com Guy Sar-
gent. O objetivo não foi apenas promover a qualidade 
sensorial da carne Angus mas assegurar aos criadores 
um mercado sustentável na venda de genética e/ou de 
animais para abate filhos de toiros puros. A rastreabi-
lidade que foi implementada demarcou a integridade 
da marca sem precedentes no mercado Neozelandês.  
 A carne AngusPure capta a qualidade natural que resul-
ta do ambiente onde é produzida e os produtores “Kiwi” 
são os guardiões desse saber-fazer. Possuem responsa-
bilidade social e ambiental, fazendo um bom maneio das 
pastagens, que são a base da alimentação dos bovinos 

que fornecem carne de elevada qualidade. Tanto os bo-
vinos como os seus cães de trabalho merecem atenção 
e afeto.  

Todos os produtores que fazem parte do projeto Angus-
Pure acordaram não utilizar promotores de crescimento 
ou hormonas. A qualidade é garantida pela implementa-
ção e cumprimento de regras estritas de produção.

Foi criado um cuidadoso plano de marketing e de co-
municação com o setor primário e agroalimentar que 
resultou no programa, através da marca AngusPure, com 
muito sucesso a nível nacional e internacional pelo sa-
bor, qualidade e consistência que apresenta.  
O êxito da AngusPure potenciou a procura de gado Angus, 
preços diferenciados à produção, crescimento e prosperi-
dade para os criadores e produtores na Nova Zelândia.

O avanço científico na área da genética permite que hoje 
os produtores tenham a possibilidade de produzir mais e 
melhor carne. É aqui que o uso do genoma no reforço 
dos EBVs poderá colocar a marca noutro nível através 
de ferramentas de seleção como a HD50k e a i50K que 
permite acelerar o uso de toiros tendo em conta 11 ca-

A MARCA ANGUSPURE É A GARANTIA DOS 
CRIADORES NEOZELANDESES
Tim Brittain — Presidente da AngusPure Ltd/ criador do rebanho Storth Oaks
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racterísticas relacionadas com a qualidade da carcaça. 
Além disso, os produtores terão a possibilidade de se-
lecionar as melhores fêmeas de substituição tendo em 
conta os objetivos produtivos utilizando produtos como 
o GenMax que já está a ser utilizado nos EUA.

Os consumidores estão cada vez mais esclarecidos e es-
peram consistência na carne de elevada qualidade o que 
é exatamente aquilo que representa a AngusPure.

Com a introdução de uma grelha de classificação nor-
malizada em todos os matadouros é possível recolher 
dados sobre a qualidade das carcaças que servirão como 
fonte de informação para que os produtores possam se 
focar mais na qualidade do que na quantidade, obtendo 
assim um valor acrescido pela sua produção. 

Em breve o programa AngusPure apostará no mercado 
de exportação através da nova marca “AngusPure Special 
Reserve” que tem a colaboração da Certified Angus Beef 
(CAB) e que foi lançada nos EUA em Novembro de 2016. 
O lançamento contou com produtores convidados para 
que possam atestar o potencial de mercado e serem um 
veiculo para integrar mais produtores e assim assegurar 
o fornecimento de carne neste segmento de mercado.

Jess Pryles é uma chefe célebre e “carnívora hardcore” 
que vive no Texas. É desde 2016 embaixadora da An-
gusPure e isso tem sido muito positivo para promover o 
produto no mercado internacional. Aliada à estratégia de 
marketing já implementada, esta aposta na exportação 
será sem dúvida fácil de conseguir. A marca AngusPure é um sólido investimento de 18 anos 

que tem ajudado ao desenvolvimento dos criadores de 
Angus na Nova Zelândia e que demonstra não abrandar 
no apoio ao progresso da raça e do mercado. 
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ANGUSPURE – A NOSSA HISTÓRIA
O PURO SABOR SÓ PODE VIR DO LUGAR MAIS PURO…

Com origem num par de ilhas no extremo do oceano Pacífico, 
a beleza da Nova Zelândia destila-se numa carne tão pura, tenra 
e saborosa que simplesmente se derrete na boca. 

Esta localização única, com extensas pastagens banhadas pelo 
azul do oceano, capta a essência da nossa carne rica em nutrien-
tes, baixa em gordura mas com marmoreio que confere um ex-
traordinário sabor.

O nosso gado Angus tem bom temperamento e apascentam em 
extensas áreas de pasto de grande qualidade durante todo o ano. 

A nossa história começa com os nossos criadores que cuidam do 
gado. A rastreabilidade é primordial desde o prado até ao prato. 
Aqui reside a magia em cada dentada.

A carne AngusPure é um produto gourmet maturado com origem 
numa localização geográfica única, para um palato exigente

www.anguspure.co.nz

A MARCA ANGUSPURE É A GARANTIA DOS  
CRIADORES NEOZELANDESES09
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O programa Youth Development (YDP) tem vindo a ser 
desenvolvido há muitos anos. Começou por ser uma ini-
ciativa pequena para se tornar hoje no programa mais 
importante na área da bovinicultura e indústria de carne 
no Reino Unido.

Foi criado para ajudar os jovens a serem manejadores em 
concursos e obterem um grau reconhecido de formação.

Em 2016, o YDP teve a participação de cerca de 300 
jovens mas o objetivo mantem-se: formar futuros cria-
dores e produtores de carne através de várias atividades, 
desenvolvendo competências e confiança a jovens entre 
os 8 e os 24 anos de idade, mas também proporcionar 
divertimento enquanto se desenvolve o plano de for-
mação. Os participantes não necessitam ser criadores 
da raça Aberdeen-Angus, mas apenas interessados na 
bovinicultura de carne. Não exigido conhecimento pré-
vio aos formandos e muitas vezes são os formadores a 
aprenderem alguma coisa!

Os momentos de formação acontecem durante o ve-
rão com a realização de workshops em explorações do 
Reino Unido e Irlanda. São realizadas cerca de 14 for-
mações por ano, onde os formandos aprendem com a 
experiência dos criadores dicas e truques no maneio de 
gado para concursos ou leilões dadas pelos melhores 
manejadoras e manejadores que estão nesta atividade. 
A formação inclui tosquia, lavagem e preparação, assim 
como condução/desfile e ajuizamento de gado. Este 
último é muito importante porque ajuda os formandos 
a entender o que valorizar num bovino de carne e a 
ter confiança na apreciação que fazem do gado, com 
conhecimento, preparando-os para falar em público 
quando forem convidados a ajuizar. A aprendizagem é 
muito prática, o que desenvolve a iniciativa de fazerem 
as coisas por si mesmos. O concurso é ministrado em 
conjunto com a Agricultural College o que confere for-
mação reconhecida e por isso aumenta a possibilidade 
de empregabilidade no sector.

No outono de cada ano realiza-se um concurso de jo-
vens manejadores durante um fim-de-semana, sendo 
local do evento diferente a cada edição. Os participan-
tes são pontuados durante as formações e os melhores 
36 jovens são convidados a competir por um prémio de 
£2.500 e os que tem idades entre os 19 e os 24 ganham 
uma bolsa para terem mais formação e aprendizagem 
sobre a raça Angus noutro país – já foram visitados a 
Argentina, Brasil, Canadá e Nova Zelândia. O vencedor 
da edição de 2015 visitou criadores nos EUA durante 6 
meses. Os finalistas tem direito a um fim-de-semana 
com várias atividades formativas, prática de preparação 

O PROGRAMA YOUTH DEVELOPMENT  
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Gayle Bersey — Coordenadora do Programa

e condução de bovinos e ajuizamento, mas acima de 
tudo têm a possibilidade de estar em contato com outros 
formandos e pessoas ligadas ao setor, tornado o evento 
muito divertido. Na era digital dos smart phones e das 
redes sociais é interessante ver os jovens a discutir entre 
si sobre gado sem usar essa tecnologia.

O programa não é só sobre maneio e apresentação de 
bovinos. A partir de 2014 passamos a incluir uma Confe-
rência dirigida a jovens com mais de 17 anos sobre bovi-
nicultura de carne. O evento tem o patrocínio da Dawn 
Meats (operador comercial que ajuda na formação na 
área da qualidade e comercialização de carne), ajudando 
os formandos nas visitas a explorações e ações de for-
mação na área da genética (Breedplan – EBVs) e maneio 
de pastagens. 

O sucesso do programa resume-se em 3 pontos: 1) bons 
formadores que não receiam passar a sua experiência 
e partilhar os segredos do seu sucesso; 2) anfitriões fa-
bulosos que acolhem com hospitalidade os formandos 
nas suas explorações e 3) formandos que estão sedentos 
para aprender e esse entusiasmo é contagiante.

O YDP oferece aos jovens várias oportunidades excitan-
tes e é ótimo ver a nossa raça a liderar perante as demais!

Em 2013 enviamos uma equipa para competir no World 
Forum Youth Competition que se realizou na Nova Ze-
lândia durante o Fórum Mundial e foi um evento incrível.
A nossa equipa aproveitou muito a competição e esta-
mos agora ansiosos por receber participantes no Reino 
Unido em 2017. A New Zealand Association colocou a or-
ganização do World Forum Youth Competition num nível 
muito elevado e esperamos utilizar algumas das coisas 
que presenciamos, assim como dar o nosso cunho nas 
atividades a desenvolver. As participantes terão a oportu-
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nidade de visitar a feira Royal Highland Show e a unidade 
de abate Scotsbeef para ver o tipo de animais que nós 
precisamos produzir, mas também muitas outras ativida-
des que estamos a preparar. As equipes serão pontuadas 
tendo em conta a destreza, “agri-desportos” e terão de 
comprovar as suas capacidades como manejadores, mas 
também em outras disciplinas. A competição tem tudo 
para ser um evento extraordinário, por isso organiza uma 
equipa e participa!

INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA A FORMAÇÃO 
DAS EQUIPAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 
WAF 2017

• 4 pessoas por equipa, sendo que pelo menos um do 
sexo diferente;
• Máximo de 3 equipas por país;
• Idade entre os 18 e os 25 anos (26 anos feitos até 3 de 
Julho de 2017);
• A equipa não pode alterar os seu membros durante 
toda a competição;
• A inscrição deverá ser feita com a Hazel Baxter através 
do mail: hazel@aberdeen-angus.co.uk
• Valor total por equipa é de £3.000 que inclui os eventos 
socais, alojamento, alimentação e viagens na Escócia

PROGRAMA DO EVENTO

21/06/2017   Registo
22/06/2017   Royal Highland Show
23/06/2017   Dia de atividades (Escócia)
24/06/2017 Concurso de juízes e outras atividades  
         durante o Royal Highland Show
25/06/2017   Participação na Conferência do Fórum  
         Mundial
27/06/2017   Provas “agri-desportos” e outras atividades
28/06/2017   Visitas a explorações
29/06/2017  integração no programa do Fórum com  
          os restantes participantes
30/06/2017   visita à unidade de abate Scotbeef
01/07/2017 e 
02/07/2107   convívio e final da competição que terá
         lugar no Netherton/HW

Nigel Hammill – Inglaterra
Este Fórum foi a primeira oportunidade de viajar após um pe-
ríodo de doença grave em 2015. O Paulo Costa e o Luís Ma-
chado asseguraram que eu a minha esposa Sally tivéssemos a 
oportunidade de visitar as explorações e participar nos eventos 
sociais, sendo o Luís o nosso condutor privado — um gesto 
muito bonito.
Estive envolvido na primeira importação do Reino Unido em 
2009, assim como outras que sucederam e fiquei muito satis-
feito de ver o trabalho de melhoramento que se observa em 
Portugal e que resultou em animais de soberba qualidade e 
bem apresentados em todos os rebanhos que visitamos.
A comida, a hospitalidade e camaradagem entre todos fez-nos 
sentir muito bem. O Reino Unido terá de se esforçar para igua-
lar esta experiência, muito bem Portugal!

Boris Lazarov — Bulgária
Quero aproveitar para expressar a minha satisfação relativa-
mente ao EAF 2016. Em primeiro lugar agradecer as boas-
vindas a Portugal, pela excelente organização das visitas às 
explorações, boa gastronomia, e a surpresa que presentearam 
a minha esposa no dia do seu aniversário! Quero agradecer 
também a partilha da vossa experiência e trabalho.
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ABORTOS — CAUSAS FREQUENTES,  
SINAIS CLÍNICOS E PREVENÇÃO

11

João Diogo Ferreira — Médico Veterinário e gestor da AGRIANGUS

A manutenção da gestação e a eficiente taxa de natali-
dade estão diretamente relacionadas com bons índices 
reprodutivos nos rebanhos. 

Inúmeras são as causas, infecciosas e não infecciosas (de 
origem nutricional ou genéticas, por exemplo) que po-
dem estar relacionadas com perdas gestacionais durante 
o desenvolvimento embrionário e fetal dos bovinos.

Embora uma pequena percentagem de abortos (<3%) seja 
aceitável num efetivo, considera-se importante a investi-
gação da causa dos mesmos, sempre que possível, de 
forma a possibilitar a prevenção deste tipo de cenários.1

O aborto é o sinal clinico mais evidente de algumas 
doenças presentes numa exploração, sendo o seu im-
pacto muitas vezes subestimado, principalmente porque 
nem sempre são visualizados os produtos do aborto.2 

Devido a isto, a etiologia - vulgo causa, nem sempre é 
conhecida, estimando-se que apenas 40% dos abortos, 
ou menos, sejam passíveis de um diagnóstico definitivo.3

Desta forma, a abordagem à temática dos abortos deve-
rá ser sistemática, incluindo-se a história, o exame clínico 
da fêmea, o exame do feto e membranas fetais, a colhei-
ta de amostras para análise laboratorial e a interpretação 
dos resultados.2 A colheita de amostras de sangue a 
alguns membros do efetivo, escrupulosamente selecio-
nados pelo Médico Veterinário assistente deverá, sempre 
que possível, ser efectuada. Isto permitirá que se possa 
proceder à análise sorológica do efetivo – A comparação 
dos títulos de anticorpos entre as vacas abortadas e não 
abortadas, bem como, entre o momento do aborto e 15 
dias depois, poderão ser uma útil forma de diagnóstico.3 

A idade gestacional do feto abortado é uma informação 
crucial para o auxilio do diagnóstico e, caso não se saiba 

a data da cobrição/inseminação, poderá utilizar-se uma 
formula1, que possibilitará estimar a idade do mesmo:

Idade gestacional (dias) = 2,5 x (comprimento do feto + 21)
Comprimento em cm da coroa da cabeça até ao ânus.

Será igualmente importante pesar o nado-morto, pois 
possibilitará explorar causas como a desproporção fe-
to-materna.1

 
Segue-se uma descrição sucinta de algumas das princi-
pais causas de abortos em bovinos:

NEOSPOROSE

Trata-se de uma doença parasitária, originada pelo pro-
tozoário Neospora caninum e é considerada uma das 
principais causas de aborto, principalmente entre o 5º e 
o 6º mês de gestação.3

Os parasitas são excretados nas fezes dos canídeos, que 
contaminam o alimento ou a água e são ingeridos pe-
las vacas (hospedeiro intermediário). Embora não ocorra 
transmissão vaca a vaca, existe transmissão vertical, isto 
é, de mães para filhas.

O ciclo de vida do protozoário necessita de dois hospe-
deiros, cujo definitivo é o cão, que se infecta ao con-
sumir tecidos parasitados, provenientes de hospedeiros 
intermediários, como os bovinos. Estes, por sua vez, 
infectam-se ao consumir alimentos contaminados pelas 
fezes dos cães, tal como descrito anteriormente.2 A for-
ma como os cães se infectam ainda não está bem escla-
recida mas aceita-se que seja aquando da ingestão de 
placentas e produtos de abortos.3

Actualmente, não existe nenhum tratamento ou vacina 
100% eficaz para esta parasitose, devendo a prevenção  
passar pela adopção de medidas biossegurança. Nestas 
medidas está incluída: a limitação do acesso de carnívo-
ros a tecidos infectados (como placentas e fetos aborta-
dos); a remoção de fetos, crias mortas e placentas e o 
controlo do acesso de gatos e cães às explorações.2

LEPTOSPIROSE

É uma das causas mais frequentes de abortos em todo o 
Mundo e é uma zoonose de distribuição Global. Este tipo 
de bactérias circula com facilidade nos efetivos, sendo a 
seroprevalência bastante alta. Além dos abortos (normal-
mente na segunda metade da gestação), esta doença 
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tem impacto na fertilidade e pode gerar surtos de morta-
lidade, principalmente nos jovens. Os bezerros filhos de 
vacas infectadas podem nascer vivos, mas morrem pou-
co tempo depois, devido a debilidade. Na maioria das 
vezes, ocorre concomitantemente retenção placentária.3 

Os roedores e lagomorfos selvagens (coelhos, por exem-
plo) são comummente a forma de entrada da doença 
nas explorações de bovinos. Após a sua entrada os ani-
mais infetam-se quando contactam com pastos e águas 
contaminadas com urina ou corrimentos genitais de 
animais infectados  ou que sejam portadores. Os recém-
nascidos infectados, podem excretar os agente na urina 
durante meses (até 3 meses) e os touros, quando porta-
dores, transmitem a doença às fêmeas que beneficiam, 
através do seu sémen.

Em casos agudos recomenda-se o tratamento de todo 
o efetivo com antibiótico e a mudança de pastagem de 
modo a reduzir a pressão de infeção. O controlo da doen-
ça poderá fazer-se através da vacinação do efetivo e da 
implementação de apertadas medidas de biossegurança.3

CLAMIDIOSE

Causada por bactérias da família Chlamydiaceae, surge na 
maioria das vezes sob a forma epizoótica, ocorrendo va-
riados abortos no último terço da gestação e nado-mor-
tos. Bezerros filhos de vacas infectadas têm geralmente 
pouca viabilidade, não sobrevivendo muito tempo.3

A transmissão destes agentes ocorre de forma fecal-oral 
ou venérea, sendo que touros infectados podem excre-
tar uma grande quantidade de bactérias.3

O tratamento poderá passar pela utilização de antibió-
ticos e o controlo e prevenção pela diminuição da den-
sidade, melhoria das condições de higiene, redução de 
situações de stress e manutenção de uma alimentação 
de qualidade. A vacinação tem um papel importante na 
incidência de abortos, mas muito provavelmente terá 
pouca eficácia no controlo da infertilidade ou na elimi-
nação do agente.3 

FEBRE Q

A Coxiella burnetii, causadora da febre Q, é um parasita 
intracelular obrigatório, que consegue sobreviver no am-
biente sem necessitar de vetores para se transmitir. A ina-
lação é a forma mais comum de contágio e os materiais 
contaminantes são, na maioria das vezes, os produtos do 
parto ou aborto e ainda fezes, urina e muco vaginal.3 

Embora a infecção seja frequentemente assintomática 
em bovinos, poderá causar abortos no último terço da 
gestação, isto deve-se ao facto da forma mais habitual da 
doença passar pela infeção latente. Mantendo-se espe-
cialmente no útero grávido e glândula mamária.3

A eliminação deste tipo de microrganismo é bastante 
complexa, devido ao facto dos esporos serem resisten-
tes aos raios UV, calor e dissecação. Contudo existem 
antibióticos que permitem controlar situações agudas, 
o controlo da doença deverá assentar na separação de 
animais infetados durante o parto, destruição do material 
das camas e placentas.3

CAUSA SINAIS

Brucelose Aborto no último terço da 
gestação, mumificação ou 
maceração do feto.  Pouca via-
bilidade dos bezerros. Orquite 
e epididimite nos machos

Língua Azul Morte embrionária, aborto, 
mumificação, nados-mortos, 
vitelos fracos com malforma-
ções cerebrais (infecção entre 
100-150 dias de gestação).

Stress Nomeadamente pelo trans-
porte, intervenções sanitárias, 
fome, entre outros. Sem sinais 
ou lesões, normalmente suce-
de a fêmeas gestantes acima 
dos 6 meses.

Fármacos Sem Sinais, o diagnóstico será 
efectuado através da história.

IBR Sinais respiratórios nas vacas. 
Infertilidade, morte embrioná-
ria e abortos (>5meses). Fetos 
com grande estado de degra-
dação.

BVD Quando precoces, as infeções 
provocam morte embrionária, 
as tardias dão origem a nasci-
mentos de bezerros debilita-
dos com lesões congénitas ou 
abortos.

Campylobacter fetus Morte embrionária ou aborto 
até aos 4 meses de gestação. 
Machos portadores crónicos 
sem sinais

Tritrichomonas foetus Provoca abortos até ao 5 mês 
de gestação, mas geralmen-
te causa morte embrionária. 
Piometra, corrimento vulvar e 
infertilidade.

Listeria monocytogenes e L. 
ianovii

Placentite ajuda e septicemia 
fetal. Os fetos surgem bastante 
degradados.

Salmonelose Aborto a partir dos 4 meses 
de gestação, normalmente 
acompanhado por febre. Fetos 
degradados.

Outras causas poderão incluir: a intoxicação por nitratos, mico-
toxinas, Mycoplasma bovis, Sarcocystis sp, Toxoplasma gondii, 
doenças hiper agudas com toxémia, entre outras.

Quadro 1 – Outras causas de aborto Bovino (adaptado de Stilwell, 
2013)



50

Como é perceptível, esta temática é demasiado com-
plexa e abrangente, sendo o objectivo a sensibilização 
dos criadores para a importância da investigação da 
causa de abortos, de forma a possibilitar uma correta 
atuação, tanto no controlo, como na prevenção. Estas 
medidas deverão ser planeadas em colaboração com 
o Médico Veterinário assistente de cada exploração, 
este que saberá conduzir o processo de diagnóstico e 
auxiliará na implementação de medidas de prevenção, 
como a biossegurança e a profilaxia (onde se poderá in-
cluir a vacinação). 
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Louis Byrne — Irlanda
Tive a honra de representar a Irish Aberdeen-Angus Association 
no programa dos Açores.
Foi uma grande experiência e uma tremenda oportunidade 
para os participantes partilharem informação. Fiquei comovido 
quando vi pela primeira vez gado que foi importado da Irlanda 
e do modo como se adaptaram nas ilhas. Muito obrigado, mais 
uma vez, à Associação pela organização das visitas e a vossa 
sumptuosa hospitalidade.
A reunião de delegados do Fórum foi muito bem conduzida e 
proporcionou uma excelente plataforma para a apresentação 
da situação de cada país relativamente à raça Aberdeen-Angus 
e um bom espaço de discussão.
A Dra.Noirin McHugh, geneticista no Teagasc, fez uma apre-
sentação sobre a utilidade do estudo do genoma para a sele-
ção de animais com maior mérito genético. Participação que 
muito agradecemos.
O programa permitiu outras atividades, para além das visitas 
às explorações, que mostrou a hospitalidade e locais turísticos 
que serão memoráveis. 
Finalmente, os meus sinceros agradecimentos à Associação 
Portuguesa pela organização deste prestigioso evento.
Muito bem!!

Peter e Eda Junk - Alemanha
Amigos e criadores de Portugal,
O Fórum Europeu organizado pelos colegas Portugueses mos-
trou a beleza do país, incluindo os Açores.
Ficamos surpreendidos de ver como o país e a criação de gado 
Aberdeen-Angus se desenvolveram nos últimos anos. Há cerca 
de 15 anos exportamos da nossa exploração, rebanho Vorna-
gelhof, os primeiros animais para Portugal. Um sucesso que se 
deve ao Roland Winter, o primeiro a optar por esta raça.
Tal como testemunhamos, são pequenos começos que re-
sultam em histórias de sucesso. A melhor genética do mundo 
reunida em Portugal. Quem imaginaria que iríamos encontrar 
um dos maiores rebanhos de Aberdeen-Angus vermelhos da 
Europa em Portugal?
A hospitalidade dos nossos amigos Portugueses foi maravilho-
sa: a comida, a organização, as reuniões — tudo foi perfeito. 
Recordamos o evento com satisfação. Falando dos Açores: 
agora compreendemos o que é “saltar” de ilha em ilha. Foram 
5 ilhas em 3 dias, poderia bem ser um recorde do Guiness.
Foi uma experiência única.
Expressamos o nosso agradecimento aos nossos amigos de 
Portugal.
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INTRODUÇÃO

A obtenção de animais com alta aptidão genética para 
incrementar a produção de carne, geralmente adquire-se 
através da importação de animais de outros países a um 
custo elevado. Uma alternativa para gerar animais geneti-
camente superiores é através da utilização da transferên-
cia de embriões (TE).

Por muitos anos, nos bovinos de carne o melhoramento 
genético se tem feito do lado paterno através da inse-
minação artificial. Com a técnica de TE pode-se ace-
lerar o melhoramento dos bovinos pelo lado materno, 
diminuindo o intervalo entre gerações e acelerando o 
processo de selecção obtendo um grande número de 
embriões de uma doadora geneticamente superior que 
permitirá incrementar a produção animal.

PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA  
DE EMBRIÕES (TE)

TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES  
(T.E.) EM BOVINOS

12

Dra. Sara Nóbrega

A TE consiste na estimulação hormonal de uma fêmea 
de alto valor genético (doadora), seguida de inseminação 
artificial, para a obtenção de vários embriões, que serão 
recolhidos e transferidos para as fêmeas receptoras que 
continuaram a gestação. Desta forma, uma fêmea que 
naturalmente produziria apenas um bezerro por ano tem 
a possibilidade de produzir de 10 a 20 produtos anuais, 
sem a necessidade de gestação e parto.

A técnica de TE inclui várias etapas, desde a selecção das 
doadoras e das receptoras até à realização da transferên-
cia de embriões. As principais etapas são:

• Seleção da doadora;
• Seleção das receptoras;
• Indução da superovulação (doadora);
• Sincronização do cio estral (receptoras);
• Recolha dos embriões (doadora);
• Classificação dos embriões;
• Armazenamento por um curto período;
• Criopreservação dos embriões;
• Transferência de embriões (receptoras).

SELEÇÃO DAS DOADORAS

O valor da doadora pode ser definido consoante diversos 
critérios segundo os benefícios. Assim, em caso da apli-
cação da técnica de melhoramento genético, devemos 
escolher as fêmeas mais produtivas como doadoras. Es-
sas vacas devem cumprir com os seguintes requisitos:
• Não apresentar doenças hereditárias;
• Boa condição corporal;
• Terem um excelente historial reprodutivo e de saúde;
• Alto valor comercial e genético;
• Ciclos estrais regulares;
• Não terem doenças que afectam a fertilidade;
• Não serem demasiado velhas,
• Com temperamento calmo.

SELEÇÃO DAS RECEPTORAS

A receptora ideal é uma vaca jovem, sem doenças, de 
comprovada fertilidade (ciclo estral regular) e habilidade 
materna (facilidade de parto, boa produção leite e capa-
cidade de cuidar bem do bezerro). Além disso, deve ter 
um tamanho adequado para não apresentar problemas 
de parto. Quanto á raça não é um factor importante.

É possível realizar esta prática em qualquer exploração, 
desde que tenham uma boa manga de contenção das 
fêmeas pois o restante trabalho realizado nesta técnica 
encontra-se numa carrinha laboratório, fêmeas geneti-
camente superiores (doadoras), bom controlo sanitário, 
bom maneio nutricional e mão- de-obra competente.

RESULTADOS ESPERADOS

A TE é uma das técnicas mais utilizadas para disseminar 
a genética de alta produção. No entanto, o maior incon-
veniente desta técnica é variabilidade de resultados na 
produção de embriões viáveis e das taxas de concepção, 

Fêmea de alto
valor genético
(doadora)

Transferência  
de embriões

Receptoras

10 a 20 
Bezerros/ano
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devido a uma série de fatores relacionados às doadoras, 
ao sémen utilizado, as receptoras, à técnica e aos materiais 
utilizados, além do maneio realizado em cada exploração.

Sabe-se que a resposta das doadoras ao tratamento hor-
monal de superovulação é de ordem individual, com uma 
grande variabilidade entre animais, não sendo possível 
estimar a resposta de uma doadora ao tratamento na pri-
meira tentativa. O número médio de embriões viáveis obti-
dos é de 6 embriões por colheita, e desta forma, podemos 
classificar as doadoras, após duas colheitas em:

• Doadoras ideais (representam 35%): dão 6 ou mais em-
briões viáveis/colheita;
• Doadoras más (representam 50%): dão menos de 6 em-
briões viáveis/colheita;
• Doadoras não apropriadas (representam 15%): dão me-
nos de 2 ovulações/colheita.

Em termos de resultados de concepção, a transferência 
de 6 embriões viáveis em 6 receptoras aptas a recebe-
rem embrião resultará em média 3 gestações por co-
lheita (50-60% de gestação). Este procedimento pode 
ser repetido em cada doadora até 6 vezes por ano (o 
aconselhado é 3 vezes), de acordo com a resposta ao 
estimulo hormonal da mesma, correspondendo a uma 
média de 36 embriões por ano/doadora, que quando 
transferidos para as receptoras resultará na produção 
média de 20 bezerros.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DESTA 
TÉCNICA

A grande vantagem da TE é acelerar o melhoramento 
genético das vacadas encurtando o intervalo entre gera-
ções, facilitando as observações comparativas entre os 
produtos dos diferentes acasalamentos, levando a rápida 
seleção dos animais mais produtivos. Além disso, permite 
o controlo de doenças.

Quanto às desvantagens, esta técnica necessita mão-de-
-obra especializada, existe uma variabilidade de resulta-
dos embora estes possam ser minimizados e os custos 
da técnica.

CONCLUSÃO

A TE pode trazer grandes avanços na produção de ani-
mais de grande valor genético devido à rápida multi-
plicação desses animais. Contudo, a sua execução e o 
seu sucesso depende de um treinamento especializado 
tanto por parte do veterinário envolvido bem como dos 
funcionários que têm contacto direito com os animais, 
iniciando-se estes cuidados com a seleção dos animais, 
passando pelos procedimentos de superovulação, co-
lheita e transferência de embriões até o nascimento 
dos produtos.
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A Espaço Angus Magazine tem dedicado um espaço para 
dar a conhecer os criadores que contribuem para o de-
senvolvimento da raça e da Associação.

Desta vez estivemos com Emanuel Araújo, 52 anos, ca-
sado e com duas filhas. Natural e residente na ilha do 
Faial — Açores e detentor do rebanho EA.

O criador é um excelente exemplo da dedicação, paixão 
e resiliência necessária nesta atividade. Emanuel Araújo 
foi um dos primeiros a estabelecer a raça no país, quando 
importou um macho e uma fêmea da Irlanda em 2008 
(DUNLEVER PHONSIE F437 e LISDUFF LADY EVE F645).

É sócio fundador da Aberdeen-Angus Portugal e atual-
mente Presidente da Assembleia Geral.

Como a maioria das explorações de carne nos Açores, 
Emanuel Araújo tem a pecuária de carne como segun-
da atividade tendo começado apenas com o intuito de 
produzir carne segundo a Indicação Geográfica Prote-
gida — Carne dos Açores. Com a importação de animais 
em 2008, 2009 do Reino Unido e 2011 da Dinamarca, 
o estabelecimento do rebanho EA pretende a seleção e 
melhoramento em linha pura.

Emanuel escolheu a raça Aberdeen-Angus, em contra-
corrente com a popularização das raças tardias na ilha 
do Faial, pelas características naturais que apresenta: rus-
ticidade, baixas necessidades de manutenção ajustadas a 
um maneio alimentar à base de pastagem, facilidade no 
parto e a qualidade da sua carne.

Tendo os Açores condições propícias à produção de 
pastagem Emanuel refere que “os animais importados 
adaptaram-se de uma forma natural e fácil ao maneio 
da exploração”. 

Com um efetivo de 17 vacas, Emanuel Araújo aposta no 
melhoramento com o recurso à inseminação artificial 
de modo a selecionar os melhores reprodutores, tendo 
utilizados BOVA LORD BONANZA N266 (pai: HF KODIAK 
5R), PEAK DOT RESOLUTE 37W (pai: S A V 004 PREDO-
MINANT 4438), YOUNG DALE NOZEKA 2Z (pai: YOUNG 
DALE XCALIBER 32X) e RAWBURN EDGE J983 (pai: RA-
WBURN LORD HISTAR G722).

Assim, o rebanho EA norteia a seleção genética para 
a venda de reprodutores que se ajustem às necessida-
des tendo vendido animais nos Açores e no mercado 
continental.

ENTREVISTAE

EA ANGUS — PAIXÃO E DEDICAÇÃO
ESPAÇO ANGUS MAGAZINE

EA RAWBURN RIGOR H6143 (RAWBURN EDGE J983 x ROSEMEAD BELLMAID G806)
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No primeiro lote de animais puros que foram expedidos 
para o território continental EA ESCORPIÃO C0597 (Dun-
lever Phonsie F437 x Lisduff Lady Eve F645) foi adquirido 
pelo criador OURICASULO. 

Emanuel é um autêntico embaixador da raça partici-
pando em feiras e exposições, tendo a vaca ROSEMEAD 
BELLMAID G806 (ELLIN ERRONEOUS C570 x ROSEMEAD 
BELLMAID C353) colecionado uma série de prémios.

Sobre o presente e o futuro da raça nos Açores, Ema-
nuel Araújo entende que “apesar da raça ser selecionada 
desde 2007 (ano de fundação do Livro Genealógico), 
ainda existem mitos em torno da raça, o que limita a 
sua utilização quer na entrada de novos criadores ou a 
utilização de genética pelos produtores de carne.” Uma 
das vias que considera ter alterado este cenário resultou 
da criação da rotulagem facultativa ABERDEEN-ANGUS 
PORTUGAL – carne controlada que veio acrescer valor 
à produção de carne e consequentemente uma maior 

uso de genética. Para Emanuel “é necessário criar mais 
condições nos Açores para a produção e escoamento 
de carne Aberdeen-Angus, que tem um grande potencial 
ainda por explorar.”

Em 2016 o rebanho EA recebeu os participantes no Fó-
rum Europeu da Raça Angus que considerou ter sido 
“um evento muito importante para os criadores e para 
a Associação mostrar o trabalho que tem sido efetuado 
desde a fundação do Livro Genealógico e que foi muito 
elogiado.”

Quanto ao futuro, Emanuel acredita que o fato “do con-
sumidor ser cada vez mais exigente na qualidade da car-
ne de bovino, a raça tem vantagens naturais que assegu-
ra a viabilidade e expansão não apenas em Portugal, mas 
noutros países como Espanha, França e países de leste 
que estão a apostar forte na sua implementação”.

Emanuel Araújo com ROSEMEAD BELLMAID G806 EA ESCORPIÃO C0597 (DUNLEVER PHONSIE F437xLISDUFF LADY 
EVE F645) vendido ao criador OURICASULO
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NOTÍCIAS 

N

FIAPE 2016 - ESTREMOZ

A Aberdeen-Angus Portugal- Associação de Criadores 
esteve representada na 30ª Edição da FIAPE em Estre-
moz de 27 de Abril a 1 de Maio com um em stand institu-
cional e exposição de animais dos criadores: Luís Martins 
(ALICERCE), MVE, Serviços Médico Veterinários (MVE)  
e pela Agricimor- Admin. Expl. e Prop. S.A (HDC). 

FEIRAS E EXPOSIÇÕES

33ª EDIÇÃO DA OVIBEJA

A 33ª Edição da OVIBEJA decorreu de 21 a 25 de Abril de 
2016. Como vem sido habitual, a Aberdeen-Angus Portu-
gal esteve representada com stand institucional e desta 
vez com exposição de animais dos criadores: Reinaldo 
Engrossa (REI), Agricimor- Admin. Explo. Prop. (HDC)  
e Francisco Inácio (TACÃO). 

II FEIRA AGROPECUÁRIA - EPDRAC

De 22 a 25 de Abril, decorreu em Alter do Chão, a II Feira 
Agropecuária- EPDRAC, que contou com a exposição de 
animais da Raça Aberdeen-Angus da FBO - Agro Pecuá-
rua, Unipessoal, Lda (FB). 

CARNE ABERDEEN-ANGUS FOI A ESTRELA 
NO DIA DO AGRICULTOR DA ILHA GRA-
CIOSA DE 2016

A Associação Agrícola e de Jovens Agricultores da Ilha 
Graciosa organizaram, como é tradicional, o Dia do Agri-
cultor da Ilha Graciosa no passado dia 28 de Maio.

O Dia contou com um churrasco preparado com carne 
de novilhas dos genótipos Holstein-Frisian, Ramo Gran-
de, Aberdeen-Angus, Simmental, Charolês e Limousine.
As fêmeas foram acabadas com a mesma dieta alimentar 
e idade ao abate.

Para aferir a preferência dos comensais foi efectuada 
uma prova cega tendo cada carne uma numeração.

A carne Aberdeen-Angus teve o número 5 e obteve 44% 
dos votos!

Em segundo lugar ficou a Ramo Grande com 18% dos votos.



57

ENCONTRO DO MUNDO RURAL

Decorreu no fim-de-semana de 10 a 12 de Junho 2016, 
o Encontro do Mundo Rural na ilha do Faial. Criadores EA 
(Emanuel Araújo) e LCC (Luís Correia) participaram num 
concurso da raça.

FEIRA AGROTER 2016
Associação marcou presença institucional e com expo-
sição de animais dos criadores AMBR e VENTURA, na 
edição de 2016 da Feira Agroter que aconteceu de 9 a 
12 de Junho, com organização da Associação Agrícola 
da Ilha Terceira.

ECUEXTRE 2016

A Associação marcou presença institucional na VIII Feria 
del Caballo y del Toro em Badajoz (Ecuextre), que de-
correu de 9 a 12 de Junho, para promover a raça em 
Espanha.
Estiveram em representação Luís Martins, Vice Presiden-
te, do rebanho ALICERCE e Luís Carrilho, criador do re-
banho LC.

53ª EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL  
DE AGRICULTURA 

O criador AGRIANGUS esteve presente e representou a 
Associação na 53ª edição da Feira Nacional de Agricultu-
ra que decorreu em Santarém de 4 a 12 de Junho.

Rua Rio Este, nº20 / 4480-297 Junqueira, Vila do Conde  252 657 306 -  961 729 568 geral@nutrigenetik.pt   www.nutrigenetik.pt 

Uma empresa ao seu serviço! 

Alimentação  
personalizada 

Higiene Animal 
Biohigienização 

Soluções para silos 



58

N

FEIRA AGRÍCOLA AÇORES 2016

A Associação esteve presente na edição de 2016 da Fei-
ra Agrícola Açores que decorreu de 8 a 10 de Julho na 
ilha do Pico. A raça teve o seu concurso integrado  
na programação da Feira, no dia 8 de Julho pelas 21h00 
no Matos Souto - Piedade. O Juíz nomeado foi João Dio-
go Ferreira, sócio-gerente e administrador do rebanho 
AGRIANGUS (Tomar).

FEIRA DE S. JOÃO - ÉVORA

A Feira de S. João aconteceu 23 de Junho a 3 de Julho 
de 2016, em Évora, e contou com representação insti-
tucional da Aberdeen-Angus Portugal e exposição de 
animais de António Alfacinha (ZAMBUJAL) e Soc. Agr. da 
Bala, Lda (BALA).

Fêmea Grande campeã:  
ÉRICA G3617 
(Red Lazy Mc Cc Cut Above x Bakkens Red Elisabeth)

Macho Grande Campeão:  
EA PEAK DOT CHOLO G0450 
(Peak Dot Resolute 37W x The Moss Savita H793)

Nº Feira Nº do Animal Proprietário Ilha

23ª Secção —  Fêmeas com 
mais de 20  meses, por parir

1º Classificado 123 PT 1 17 403 617 António dos Santos Alvernaz Pico

2º Classificado 124 PT 2 18 689 222 Ricardo Manuel Garcia Silva Pico

3º Classificado 126 PT 8 17 403 562 Rui Manuel da Silva Pires Pico

24ª Secção —  Vacas paridas

1º Classificado 132 UK 261 902 1008 Emanuel da Silva Araújo Faial

2º Classificado 129 PT 8 16 214 0 Leonel Fernando Pinheiro Maciel Pico

3º Classificado 133 IE 311 346 3702 Rui Manuel da Silva Pires Pico

25ª Secção —  Fêmea grande 
campeã

123 PT 1 17 403 617 António dos Santos Alvernaz

28ª Secção —  Machos com 
mais de 30 meses

1º Classificado 134 PT 4 17 280 450 Emanuel da Silva Araújo Faial

2º Classificado 137 PT 5 16 167 001 Laura Pereira Fernandes Ávila Pico

3º Classificado 136 PT 6 17 396 709 Rui Manuel da Silva Pires Pico

29ª Secção —  Macho grande 
campeã

134 PT 4 17 280 450 Emanuel da Silva Araújo Faial
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Nº Feira Nº do Animal Proprietário Ilha

23ª Secção —  Fêmeas com 
mais de 20  meses, por parir

1º Classificado 123 PT 1 17 403 617 António dos Santos Alvernaz Pico

2º Classificado 124 PT 2 18 689 222 Ricardo Manuel Garcia Silva Pico

3º Classificado 126 PT 8 17 403 562 Rui Manuel da Silva Pires Pico

24ª Secção —  Vacas paridas

1º Classificado 132 UK 261 902 1008 Emanuel da Silva Araújo Faial

2º Classificado 129 PT 8 16 214 0 Leonel Fernando Pinheiro Maciel Pico

3º Classificado 133 IE 311 346 3702 Rui Manuel da Silva Pires Pico

25ª Secção —  Fêmea grande 
campeã

123 PT 1 17 403 617 António dos Santos Alvernaz

28ª Secção —  Machos com 
mais de 30 meses

1º Classificado 134 PT 4 17 280 450 Emanuel da Silva Araújo Faial

2º Classificado 137 PT 5 16 167 001 Laura Pereira Fernandes Ávila Pico

3º Classificado 136 PT 6 17 396 709 Rui Manuel da Silva Pires Pico

29ª Secção —  Macho grande 
campeã

134 PT 4 17 280 450 Emanuel da Silva Araújo Faial

37ª AGRIVAL

Decorreu em Penafiel de 19 a 28 de Agosto de 2016,  
a 37ª Feira Agrícola do Vale de Sousa- AGRIVAL . Contou 
com exposição de animais de Lucinda Alves (LA).

FEIRA DE SALAMANCA 2016

A Aberdeen-Angus Portugal esteve presente na edição de 
2016 da Feira de Salamanca, com exposição de animais 
Aberdeen-Angus de Antonio Sogo (GS) e Ibericos de Pe-
ramatos, SL (PERAMATO) e stand institucional através da 
representação de Nuno Tormenta Marques. Houve visita 
oficial do Secretário de Estado da Agricultura e Alimenta-
ção (Portugal), Presidente da Diputacion de Salamanca, 
Deputado Delegado de Agricultura, Ganaderia, Mercado 
de Ganados e Coordenador da Salamaq para Agricultura 
e Ganaderia ao stand institucional da Aberdeen-Angus 
Portugal neste evento.

Esq.-dir.: Roman Hernandez (Diputado delegado de Agricultura, 
Ganadería, Mercado de Ganados), Nuno Tormenta Marques (cria-
dor e representante da Associação na Feira), Luís Medeiros Vieira 
(Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação) e Javier Iglesias 
(Presidente da Diputacion de Salamanca)

FEIRA DA LUZ- EXPOMOR 2016

De 31 de Agosto a 5 de Setembro decorreu a Feira da 
Luz- Expomor 2016, em Montemor-o-Novo. A Aberdeen-
-Angus Portugal esteve representada em stand informa-
tivo e com a exposição de animais Aberdeen-Angus dos 
criadores APS- Agropecuária Herdade das Silveiras SA 
(HS), António Alfacinha (Zambujal) e Agricimor- Admini. 
Explo. Prop. SA (HDC).

FAP 2016

Decorreu de 30 de Se-
tembro a 2 de Outubro 
de 2016 a Feira Agrícola 
de Portalegre organizada 
pela Associação dos Agri-
cultores do Distrito de Por-
talegre. O certame contou 
com a presença institucio-
nal da Aberdeen-Angus 
Portugal e exposição de 
bovinos Aberdeen-Angus 
dos criadores Luís Paulino 
Martins (ALICERCE) e Rosa 
Pires (LC).
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EVENTOS TÉCNICOS

IV JORNADAS TÉCNICAS DA VETAGROMOR 
— VALORIZAÇÃO DA RAÇA ABERDEEN- 
ANGUS NO MERCADO NACIONAL

As IV Jornadas Técnicas da VetAgromor tiveram lugar 
nos dias 22 e 23 de Janeiro de 2016, no Cine-Teatro Cur-
vo Semedo em Montemor-o-Novo.

A raça Aberdeen-Angus esteve em destaque no progra-
ma do evento.

Luís Tavares da Silva (rebanho HS) e o representante da 
grande superfície comercial que comercializa carne com 
a rotulagem facultativa Aberdeen-Angus Portugal - carne 
controlada apresentaram os resultados do programa na 
tarde (15h30) do dia 22.

Foi interessante ver os resultados do ponto de vista do pro-
dutor e da grande superfície que tem trabalhado o progra-
ma na organização e valorização da produção de carne 
com origem na raça Aberdeen-Angus e que tem traduzido 
um incremento sustentável quer no volume de produção, 
quer na sua valorização comercial a nível Nacional.

8AS JORNADAS DO HOSPITAL  
VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA  
COM “SABOR” A ANGUS

As 8as Jornadas do HVME decorram em Évora nos dias  
4 e 5 de Março e a Associação marcou a sua posição 
habitual e patrocinou o jantar do dia 4 contando no car-
dápio Aberdeen-Angus Portugal - carne controlada.

Para Luís Tavares da Silva, Vice-Presidente da Direcção e 
responsável directivo da rotulagem facultativa, “ foi uma 
ótima oportunidade de promover a qualidade da carne 
Aberdeen-Angus, objectivo que se pretende com a rotu-
lagem criada pela Associação. Normalmente neste tipo 
de eventos estão presentes apenas carnes com DOPs de 
raça autóctones, por isso é também um reconhecimento 
do seu valor sensorial.”

Para além da Aberdeen-Angus, fez também parte do 
menu carne Alentejana - DOP, Mertolenga - DOP e Bra-
va - DOP.

COLÓQUIO SOBRE A RAÇA

A Associação promoveu no dia 24 de Novembro, em 
Évora, um colóquio dirigido aos criadores em linha pura 
e produtores de carne com rotulagem facultativa Aber-
deen-Angus Portugal.

O programa contou com a presença do Secretário Téc-
nico, Eng.º Paulo Costa, do Assistente Técnico, Dr. Hugo 
Palma, que está a prestar serviço de apoio de campo no 
território continental, Dr. Pepe Roquet da Alltech e dos téc-
nicos da Certis (organismo privado de controlo) - Eng.ºs 
Joaquim Marçal e João Matos.
No programa reservado aos criadores em linha pura fo-
ram abordadas temáticas ligadas ao trabalho de campo e 
processamento de informação sobre registos e recolha 
de performance nas explorações; maneio sanitário e nu-
tritivo na recria de fêmeas e machos reprodutores.
Nas palestras relacionadas com a rotulagem facultativa, 
foram fornecidos dados de abate e comercialização que 
retratam a evolução positiva do programa ao longo da 
fileira e da margem que ainda tem de progressão no mer-
cado Nacional. Boas notícias para criadores e produtores.

A Certis abordou os procedimentos de controlo e certifi-
cação que permitem a implementação da rastreabilidade 
do produto junto do consumidor.

N
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ASSOCIAÇÃO COM SEDE PERMANENTE

A Associação mudou finalmente para as instalações do 
Parque de Exposições da Ilha Terceira onde o Governo 
Regional dos Açores criou um complexo de escritórios 
para acomodar as organizações com sede na ilha. 
As condições infraestruturais permitem boas condições 
de trabalho e de atendimento, pelo que a Direção con-
sidera que o protocolo com a Secretaria Regional da 
Agricultura e Florestas veio dignificar ainda mais esta ins-
tituição em permitir uma continuidade no serviço que 
prestas aos seus membros.

PROMOÇÃO NACIONAL DA CARNE  
ABERDEEN-ANGUS

Cadeia Pingo Doce fez promoção em todo o país do 
produto “Angus Nacional” com rotulagem facultativa 
ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL - carne controlada.
A Associação continua a apoiar a valorização da produ-
ção com origem na genética Aberdeen-Angus.

O Dr. Pepe Roquet fez uma apresentação sobre modos 
de acabamento tendo em conta o uso de genética An-
gus e o Dr. Hugo Palma sobre a importância do maneio 
alimentar e nutritivo na condição corporal de machos 
reprodutores antes, durante e após a época de monta 
como garante da produtividade das explorações que utili-
zam toiros Aberdeen-Angus para a obtenção do cruzado.

BREVES

MISS EUROPA 2016 

Miss Europa 2016 foi HESSELBAKGARDS GALLA que está 
registada no Livro Genealógico Português.

O site Angus Angus Breeder publicou o resultado da 
votação para MISS EUROPA 2016 elegendo a vaca HES-
SELBAKGARDS GALLA que foi importada da Dinamarca 
e registada no Livro Português em 2012 pelo criador 
AGRIANGUS.

Galla, nascida a 03/05/2011 é filha do toiro Dinamarquês 
SRV Hedebo Bushwacker 1079 (pai: B C C Bushwacker 
41-93) e da vaca HESSELBAKGARDS Ditte (pai: SRV He-
debo Terry 940)

Parabéns à AGRIANGUS por marcar Portugal mais uma 
vez no mapa Mundo da Angus!

Classificação
Ouro: Portugal
Prata: Suécia
Bronze: Escócia
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ABOUT ESTONIA

The Republic of Estonia is one of the Baltic countries in 
the northern part of Europe. The population of Estonia is 
1,3 million people and about 30% of the total population 
lives in rural areas.

With the total area of 45,200 km2 Estonia is one of the 
smallest countries in Europe locating on the eastern 
coast of the Baltic Sea. Estonia has 14,421 Baltic Sea is-
lands and 1,150 lakes.

The country is mainly plain, on average only 50 m above 
sea-level; only 1/10 oh the territory is above 100 m. The 
principal soils are soddy calcareous soils and soddy clay 
soils. The major part of agricultural land needs reclama-
tion, primarily drainage. 

Through centuries Estonia has been under the reign of 
different countries. Estonia was declared an independent 
republic in 1918. In 1940 it was occupied by the Soviet 
Union and became one of the 15 union republics of the 
Soviet Union. The independent Republic of Estonia was 
reestablished on 21 August 1991.

ANIMAL BREEDERS ASSOCIATION  
OF ESTONIA

Estonian cattle breeding is merged into one organiza-
tion – Animal Breeders Association of Estonia (ABAE). 
Both dairy and beef breeders are members of this as-
sociation. Estonian Veretinary  and Food Board has rec-
ognized ABAE as executer of herdbook keeping, animal 
recording and artificial insemination. In Estonia herdbook 
has been kept since 1885 when first local Baltic-German 
herdbook was established. ABAE also owns AI station.
ABAE sells 95% of frozen semen (both Estonian produced 
and impoted) on Estonian market. Today very important 
role of ABAE is to help farmers to find market for cattle. 
In cooperation with beef breeders we sell breeding and 
fattening animals. Most of 15 beef breeds in Estonia have 
recognized breeding programmes, which breeders try to 
carry out.

BEEF CATTLE IN ESTONIA

Estonian beef breeding sector started developing in ear-
ly 1990-s. Until then, hereford was the main beef breed 
. During the soviet period Estonia had high potential to 
export  dairy cattle to all former soviet countries. Most of 
the beef was produced by fattening young  dairy bulls.
After restoration of independence Estonian collective 
farms were reorganized. The number of dairy cows de-
creased drastically. A lot of grassland, which was used 

to produce animal feed stood redundantly. Many former  
dairy farmers became interested in beef breeding. At first 
farmers started inseminating their  dairy cows with beef 
bulls semen as Aberdeen Angus was known for  easy 
calving and low stillbirth rate. Therefore two aberdeen 
angus bulls: Joker (sire: Nightingale Lancer (DK)) ja King 
(sire: Geis Hi Spade (CAN)) were imported and used for 
several years. This is how angus breed became widely 
popular in Estonia.

First 20 purebred Abredeen Angus heifers were import-
ed to Estonia in 2000 from Finland. After Estonia joined 
European Union in 2004, the import of Aberdeen Angus 
heifers increased. We have bought animals from Den-
mark, Finland, Sweden, Germany, Czeck Republik, United 
Kingdom and Switzerland. In addition to animals we have 
imported semen and embryos from North-America and 
Canada. Totally , 1120 Angus  animals have been bought 
in 2000-2015.

As of January 1, 2016 there was 15,874 Angus  animals in, 
6311 suckler cows among. There are over 73,000 beef 
animals in Estonia, 22% of them are Angus. Measured 
by population, Angus breed is on the second place in 
Estonia, but in animal recording angus has the biggest 
number of animals. 7 herds have more than 100 animals.
We have enough grassland to offer good conditions, 
animals can stay on the pasture from May to October. 
Warm and sufficently rainy summers enable to produce 
high quality feed.

Estonian Angus breederś  hard and enthusiastic work has 
resulted in AB cattle export to exported to Latvia, Lithua-
nia, Romania, Belarus,Turkey and Georgia.

Estonian Angus breeders are very interested in breed-
ing and learning new practical skills. They often visit 
other countries to develop relationships and exchange 
knowledge. From this year Estonian angus breeders will 
remember the European Angus Forum in Portugal. This 
visit gave an overview of  Angus sector in your country, 
introduced wonderful Azore Islands. We enjoyed deli-
cious Portugese kitchen. It was a pleasure to witness well 
organized event and meet our friends all over Europe.
Animal Breeders Association of Estonia with Estonian 
angus breeders are glad to invite you all to Estonia, as 
European Angus Forum 2018 will be  held here. You will 
have a great opprotunity to see our small country during 
the summertime when we have 22 hours of daylight and 
nights are almost non-existent. Year 2018 is also the year 
when Republic of Estonia celebrates it́ s 100th birthday. 
We hope to introduce you our countrý s beef breeding, 
agriculture, our history and culture. Dear Portugese An-
gus breeders, you will be welcome to visit us to discuss 
the futuure develpoment of our sector

EN

A1
ANGUS IN ESTONIA (P. 13)

TANEL BULITKO — GENERAL MANAGER 
ANIMAL BREEDERS ASSOCIATION OF ESTONIA

ANEXO A
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SOBRE CARLOS RULLÁN

Carlos Ojea Rullán es uno de los referentes de la gana-
dería mundial.

Nacido en Buenos Aires,  Argentina, en 1964, lleva más 
de 35 años dedicados al mejoramiento genético bovino 
con resultados remarcables y de alto impacto.

Criador, asesor y jurado internacional de gran prestigio. 
Sus decisiones genéticas influyen anualmente en más de 
300.000 vacas de las razas Angus, Red Angus, Hereford, 
Polled Hereford, Braford, Brangus, Red Brangus, Brah-
man y Shorthorn.

En el marco de los festejos del 150° Aniversario de la Ex-
posición de Palermo en Buenos Aires, fue presentado el 
libro “Pasión Ganadera”. Historia de 35 años de compro-
miso con el mejoramiento genético bovino. Conversa-
ciones con Carlos I. A. Ojea Rullán.” Las 536 páginas del 
mismo, más allá de narrar años de trabajo ininterrumpido 
es un verdadero tratado sobre ganadería.

Hemos seleccionado algunos pasajes del mismo a don-
de se ilustran ciertos aspectos y filosofía de trabajo del 
criador de bovinos de carne.

La ganadería es una excepcional forma de vida, difícil de 
explicar a aquellos que no la conocen en profundidad. 
Su filosofía, modos, códigos, tiempos y tradiciones son 
diferentes a lo que se vive normalmente en la ciudad. En 
ella el criador experimenta hasta límites insospechados 
diferentes sentimientos y emociones.

PASION-NOBLEZA-ESPERANZA-ORGULLO-CARIÑO- 
RESPONSABILIDAD-AMOR-AMISTAD

Al principio, el poder trabajar desarrollándome en lo que 
realmente me apasionaba desde chico, era un sueño. 
Luego de tomar la trascendental decisión de empezar a 
convertir ese sueño en una forma de vida, se despertó en 
mí una pasión irrefrenable. A medida que más aprendía, 
más me apasionaba.

El paso del tiempo y los buenos resultados sumaron a 
esa pasión un gran desafío: producir y ayudar a producir 
cada vez más reproductores de verdadera élite producti-
va en gran escala, útiles para los criadores, ayudándolos 
a potenciar su producción de la mejor manera.

Investigar e incorporar nuevas tecnologías, detectar la 
mejor genética proveniente de cualquier punto del mun-
do, criar y recriar reproductores que produzcan más y 
mejor carne, crear nuevos canales y formas de venta, 
apoyar y sumar nuevos criadores fueron los objetivos.

Para ser un criador serio, completo y eficiente se debe 
tener una filosofía de trabajo y de vida muy especial. 
Hasta el último día de nuestras vidas seguir en la bús-
queda del animal imaginado. Ese que nos ayuda a 
acercarnos cada vez más a la cima de la producción 
de carne eficiente, confiable, predecible y por ende 
rentable, cuyo objetivo final sea siempre proveer de un 
alimento sano y apetitoso a la dieta del ser humano. 
Que el fruto de este apasionado trabajo sea un peque-
ño aporte para dejarle a nuestros hijos y nietos un país 
y un mundo mejor.”

“EL GRAN OBJETIVO DE TODO CRIADOR:

Definir claramente el animal ideal a criar, ese capaz de pro-
ducir carne sana, de alta calidad, en cantidad, en el menor 
tiempo y con los menores requerimientos posibles.

Detectar objetivamente las virtudes y defectos del rodeo. 
Buscar y encontrar la mejor opción genética, combinán-
dola correctamente para lograr la tan buscada “mejora 
genética”, o sea, que los hijos superen a sus progenitores.
Desarrollar un programa de manejo eficiente, el cual 
unido a un equipo de trabajo profesional logre que esa 
genética superior demuestre todo su potencial.

Ofrecer a los criadores reproductores realmente confia-
bles, eficientes, y productivos, esos que usaríamos plena-
mente convencidos en nuestro propio rodeo, logrando 
así la fidelidad a la hora de elegir.

Estar siempre detrás de cada reproductor vendido ha-
ciendo lo posible para que este genere beneficio a su 
nuevo dueño.”

“Soy uno de esos afortunados que ha tenido la suerte de 
vivir, trabajar y desarrollarse profesionalmente en el pe-
ríodo de mayor impacto y avance genético de la historia 
de las razas bovinas.

Desde comienzos de la década del 80 hasta la actua-
lidad los avances han sido enormes gracias al perfec 
cionamiento de los técnicos, la experiencia y el sentido 
común de los criadores y los grandes aliados que han 
sido la inseminación artificial, la sincronización de celos, 
la transferencia de embriones y la evaluación en base a 
performance. Estas cuatro técnicas aceleraron y poten-
ciaron el proceso. Esta aceleración obligó a los criadores 
a ser extremadamente profesionales a la hora de selec-
cionar el ganado a multiplicar, ya que esta potencia-
ción de la genética, correctamente realizada, nos hace 
avanzar rápidamente en el camino esperado y los erro-
res nos llevan rápidamente hacia atrás. A mi entender, 
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la selección genética se debe apoyar sobre cuatro bases 
fundamentales y son en las que se apoyó mi programa 
selectivo:

FUNCIONALIDAD-GENOTIPO-FENOTIPO-PERFOR-
MANCE

La selección basada en estas cuatro herramientas debe 
ser realizada con profesionalismo, conocimiento y sen-
tido común, dándole a los cuatro iguales niveles de 
importancia.

Una quinta herramienta está empezando a tomar forma, 
la selección en base a análisis de ADN y los marcadores 
moleculares. Esta se encuentra a mi entender aún al cie-
rre de este libro en una etapa de crecimiento y desarrollo 
y debemos esperar un poco más para ver sus verdaderos 
resultados y potencial.

Cada vez que se asigna un servicio en una cabaña o ro-
deo se está poniendo un nuevo ladrillo en la construc-
ción del futuro, no solo de ese plantel sino de la raza y 
de la ganadería en general. Cuando se asignan muchos 
servicios por año el impacto es mayor, se encima usted 
selecciona toros padre para centros de inseminación arti-
ficial la influencia se potencia exponencialmente.

Quienes realizamos estas tareas constantemente tene-
mos una enorme responsabilidad que va mucho más allá 
de producir un Gran Campeón o un individuo superior. Al 
realizar combinaciones genéticas recuerde siempre que 
parte del futuro está en sus manos.

Una definición de mejoramiento genético sería el avance 
resultante de aparear padres genéticamente superiores a 
la media con las madres de un rodeo con el objetivo de 
que la nueva generación supere a la anterior.

He dedicado gran parte de mi vida a la selección, clasi-
ficación e investigación genética bovina de carne. Des-
de muy joven tuve a mi cargo programas genéticos de 
envergadura de fazendas y rodeos que están integrados 
dentro de grandes empresas agropecuarias de ciclo 
completo. Estos funcionan como núcleos genéticos pro-
veedores de reproductores con genética superior para 
uso propio o venta a criadores.

Los toros producidos o el semen de los mismos son usa-
dos en sus propios rodeos y luego recrían e invernan los 
novillos y vaquillonas marca líquida que venden en forma 
directa y constante a frigoríficos que luego informan so-
bre rindes y calidad de res. A estos datos se le suman los 
resultados obtenidos en concursos en pie o Block test, 
este ha sido siempre el más eficiente control sobre la di-
rección correcta del programa genético que realizamos, 
estoy convencido que así se debe evaluar nuestro trabajo 
en esta área y así se acaba cualquier tipo de subjetividad.
En todos estos años los resultados de los programas con 
los que trabajamos han sido muy importantes y esto nos 

ha valido la fidelidad y la excelente relación con nuestros 
clientes directos y con los clientes de nuestros clientes 
que compran sus reproductores año a año.

Cuando me pongo a analizar los números que arrojan la 
influencia anual de mis decisiones genéticas realmente 
me llena de orgullo, pero por sobre todo me comprome-
te fuertemente y me genera una gran responsabilidad.  
En la actualidad, las diferentes empresas ganaderas con 
las que trabajo tienen aproximadamente 100.000 vacas 
en producción. Los toros que selecciono para padres, se 
comercializan o se usan en los propios rodeos represen-
tan más de 300.000 dosis anuales de semen, esto suma-
do a los toros que se venden en los 17 remates anuales 
de las cabañas que asesoro más los que se reservan las 
empresas para uso propio totalizan una influencia gené-
tica anual sobre más de 300.000 vacas.

Esta experiencia me permite afirmarles que la clave del 
éxito de esta actividad está vinculada a la búsqueda 
del “Justo Equilibrio” de todos los factores y objetivos 
de selección.

La historia nos ha demostrado que cada vez que el ser 
humano se parta del equilibrio, la naturaleza se lo termi-
na cobrando, más tarde o más temprano.”

“Desde el primer día que empecé a desarrollar mi pro-
grama genético incluí la fundación, consolidación y pos-
terior seguimiento de familias o tribus dentro de cada 
plantel de pedigree. La detección de madres realmente 
superiores provenientes de familias consistentes y su 
posterior y acertado manejo han demostrado ser el mé-
todo más efectivo de avance genético y fenotípico en 
animales de pedigree.

Los grandes criadores de la historia, ya sean de bovinos 
o equinos, han fundado familias o tribus que han dejado 
su impronta en cada una de las razas o variedades donde 
han desarrollado su actividad.

Según el Señor Albert Pulling, criador de Gran Bretaña de 
fines del siglo 19,”el pedigree de un animal se registra en 
la línea materna, remontándose a la primera ascendiente 
inscripta en el Herd Book, y que el nombre da la familia 
a la que pertenece es el de la vaca de origen, o de otra 
ascendiente destacada en su pedigree. Al inscribir un ani-
mal en el Herd Book, es costumbre, pero por desgracia 
no práctica universal, elegirle un nombre que tenga la 
misma inicial que el nombre de la familia, o que ofrezca 
algún otro medio de identificar al ejemplar con la familia 
a que pertenece”.

“Toda persona que haya presenciado ventas de esta raza, 
habrá notado que por ciertos animales que llegan a la 
pista, se ofrece en forma más animada que por otros de 
aspecto igualmente bueno, y se comprueba que aque-
llos generalmente pertenecen a determinadas familias.
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A falta de una palabra mejor, se dice que las familias a que 
pertenecen los animales que suscitan ofertas tan animadas, 
son las familias “de moda” habiendo en esto, naturalmente, 
diversas graduaciones. Resultará de interés analiza por qué 
ciertas familias llegaron a estar “de moda”. La respuesta pa-
recería ser que las hembras que forman el origen de la fami-
lia poseían méritos propios, y fueron criadas o adquiridas en 
un principio por los principales criadores; y luego, por una 
selección prudente de los toros, produjeron descendientes 
de mérito, que se destacaron en las pistas de exposiciones 
y fueron reservados luego como reproductores en esos 
planteles, o pasaron a otros planteles bien dirigidos”.
Me gustaría agregar a los dichos de Albert Pulling que 
una familia adquiere renombre o se pone “de moda”, 
como  él afirma, normalmente en base a producciones 
superiores y que en la gran mayoría de los casos esa ma-
yor demanda que deriva en precios más altos responde a 
la consistencia de la misma para producir individuos pro-
ductivamente superiores”.

“Me considero un criador de alma que se apasiona y siente 
orgullo por lo que hace, admiración y amor incondicional 
por el arte de criar ganado.

Cada plantel o fazenda con los que trabajo forman parte de 
mi vida y les he dedicado una buena porción de ella. Es una 
gran responsabilidad saber que la historia genética y parte 
del futuro de un gran número de vacas y toros pasa por mi 
cabeza y es fundamental tomar las decisiones correctas.

Cada nuevo trabajo o proyecto que empiezo es un desa-
fío que me revitaliza como si fuese la primera vez, siempre 
pensando, obviamente, en producir reproductores capaces 
de transmitir verdadera eficiencia productiva y alta rentabili-
dad. Nada de lo descripto en este libro tendría sentido si el 
resultado final no fuese así.”

ES

Datos del SITRAN (2014) revelan que más de un 30% de 
las vacas nodrizas no son productivas, es decir,  menos 
del 70% paren anualmente. Los datos actuales indican 
que solo se producen 0,68 terneros por cada vaca no-
driza presente, cifra claramente insuficiente si la compa-
ramos con la que sería necesaria para hacer viable una 
explotación. Respecto a una productividad teórica de 0,9 
terneros por cada vaca nodriza, restando una tasa de re-
posición del 10% y suponiendo un precio de 460 euros 
por ternero destetado, podríamos cifrar las perdidas en 
más de 200 millones de euros que el sector está dejando 
de ganar. La figura 1 muestra el coste económico diario 
de desviarse del valor óptimo en algunos índices produc-
tivos (López-Paredes y Alenda, 2015). 

Según cálculos de los autores (López-Paredes y Alenda, 
2015), el mínimo para que una explotación sea rentable 
es de un 78% de fertilidad. Las causas de esta falta de 
productividad pueden ser múltiples, desde animales no 
adaptados al medio, falta de una alimentación correcta 
o un manejo inadecuado. Considerando la información 
anterior, es necesario establecer unos objetivos claros de 
producción para rentabilizar el máximo la explotación.  
Entre estos objetivos, deberían constar un parto por 
vaca y año, más del 90% de los terneros destetados por 
vaca presente y año, minimizar la presencia de animales 
improductivos (vacas no gestantes o novillas con edad 
avanzada sin cubrir) así como obtener el máximo peso 
de los terneros al destete.

PAUTAS DE NUTRICIÓN Y MANEJO

Uno de los factores más importantes para incrementar la 
producción será la condición corporal, ya que esta será 

A3
ALIMENTACIÓN Y MANEJO DE 
LA VACA DE CAMPO (P. 32)

ANGELO B TELLECHEA

vital de cara a afrontar la fase pre-parto y volver a ciclar 
correctamente después del parto. Esto se debe a  que si 
la condición en el parto es buena hay hasta un 90% de 
posibilidades que la vaca vuelva a ciclar 60 días post-par-
to (Whitman, 1975). Por otra parte, en el caso que la vaca 
llegue en una baja condición corporal al parto, las posi-
bilidades de que la vaca vuelva a ciclar 60 días post-parto 
se reducen a menos del 50%. Por tanto, la alimentación 
va a ser un factor clave para la salida en celo y la fertilidad 
de la vaca, y para poder atenderla de forma adecuada 
deberemos dividir el ciclo anual de la vaca en distintas 
fases según las necesidades nutritivas de cada periodo:

Fase 1: De 1 a 1,5 meses antes del parto. Esta fase será 
muy importante para la futura supervivencia del ternero. 
Además la nutrición en la vaca determinará la tendencia 
de recuperación de ciclo reproductivo después del par-
to. Es importante que las vacas ganen condición corpo-
ral en esta fase, aunque de forma moderada.

Fase 2: los 3 meses posteriores al parto: En esta fase el 
requerimiento de nutrientes será muy alto para sostener 
la producción de leche y la cubrición de la vaca. Es con-
veniente que coincida con el periodo de máximo creci-
miento de pasto.

Fase 3: de 3 meses post-parto al destete: Esta fase englo-
bará de los tres meses después del parto hasta el destete 
del ternero. La vaca está preñada, por eso no habrá con-
secuencias negativas si la vaca pierde algo de peso.

Fase 4: del destete al pre-parto: Las necesidades son mí-
nimas en este período.

MANEJO DE PARTOS Y CONSEJOS  
PRÁCTICOS 

Es imposible alimentar cada vaca de forma individual, 
por tanto, para poder satisfacer las necesidades de cada 
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animal de una forma práctica es necesario agrupar a las 
vacas según la fase del ciclo productivo en que se en-
cuentren. El modo más fácil de conseguirlo es regular 
los partos mediante la presencia o ausencia de los toros 
de manera que va a ser posible agrupar a un número 
suficientemente grande de vacas que permita un manejo 
simplificado dentro de la explotación. Además, también 
será muy útil de cara a adecuar las fases de mayores ne-
cesidades nutritivas con los periodos de mayor produc-
ción forrajera de las fincas. Esta pauta, también facilitará 
la aplicación de pautas de manejo necesarias como son 
los diagnósticos de gestación, vacunaciones, tratamien-
tos o simplemente una mayor atención a los partos.

Paridera única: En esta modalidad todo el rebaño va a 
una, es decir, que los partos se darán todos a la vez; los 
toros sólo estarán de dos a tres meses al año con las 
vacas Por ejemplo, en el norte de España es interesan-
te soltar los toros durante los meses de junio a agosto 
para que los partos se den de marzo a mayo. Una vez 
retirados los toros, se puede proceder a la realización del 
diagnóstico de gestación (DG) que puede coincidir con 
el destete de los terneros del parto anterior. Además, en 
este momento se puede aprovechar para eliminar del 
rebaño las vacas no gestantes, de manera que no han 
sido improductivas, ya que hasta ese momento estaban 
criando al ternero del parto anterior.

Paridera doble: 
en este caso, el rebaño se divide en dos grupos de manera 
que vamos a tener dos temporadas de partos cada año. 
Siguiendo el mismo ejemplo anterior, la programación 
anual según este sistema para la zona norte podría ser el 
siguiente: las cubriciones se darían en invierno y en vera-
no para que los partos se dieran de marzo a mayo y de 
septiembre a noviembre en el segundo período de partos. 
Los DG y destetes se darían en Octubre y Abril. A dife-
rencia de la paridera única, éste método requerirá menos 
toros y mejor aprovechamiento de las vacas vacías, ya que 
en caso que la vaca no quede preñada la primera vez se 
pueda aprovechar la segunda ronda para no malgastar el 
año completo. A pesar de las múltiples ventajas de las que 
supone la doble paridera, debemos considerar el notable 
aumento de trabajo que comportará.

Consejos prácticos de manejo: 
A parte de usar estas pautas en el manejo de partos, hay 
otros consejos que pueden facilitar y mejorar la produc-
ción. Un sistema muy útil de manejo cuando los anima-
les no dispongan de pasto es el de alimentar ad-libitum 
a base de limitar el consumo de concentrado con sal. 
También, el uso de piensos hiperproteicos cuando la ca-
lidad del forraje sea mala nos permitirá mejorar la inges-
ta total diaria, y por tanto el aporte de nutrientes. Otro 
concepto interesante es suplementar por las tardes y/o 
en días alternos para que las vacas no se queden cerca 
de los comederos y salgan a ramonear, aprovechando 
mejor el pasto disponible. También deberemos prestar 

atención a la calidad del pasto en la época de partos: 
pastos muy ricos aumentan el nivel de glicemia de las 
vacas y con ello también el tamaño de los terneros al 
parto, con el consiguiente riesgo de dificultades al parto.

Primer parto en las novillas
Otro de los factores importantes para mejorar los núme-
ros presentados en el apartado 1 y mejorar el manejo de 
la vaca de campo es la edad del primer parto en las no-
villas. La tendencia actual es el de tener el primer parto a 
los 36 meses de edad. Aun así, para obtener una vida útil 
de la novilla más larga y más productiva, el primer parto 
debería producirse entre los 24 y 27 meses de edad, es 
decir, que la cubrición se de entre los 15 y 18 meses de 
edad. Este cambio tiene un gran impacto económico, 
como se muestra en la figura 1, por dos motivos: en 
primer lugar la novilla esta improductiva menos tiempo 
y en segundo lugar nos reduce significativamente el nº 
de animales que tenemos en recría. Existe la creencia de 
que cubrir demasiado pronto va a afectar a la longevidad 
de las vacas o a la productividad futura. Numerosos es-
tudios demuestran (Figura 2) que con una alimentación 
y manejo adecuados esto no es así. A efectos prácticos, 
será conveniente cubrir las novillas un mes antes que las 
adultas para una mejor recuperación  tras el primer par-
to. Por último, también debería prestarse más atención a 
la hora de escoger los toros de manera que aseguremos 
terneros de bajo peso al nacimiento. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Para conseguir optimizar la productividad de las vacas es 
necesario asegurarnos que no sufran déficits de ningún 
nutriente y que además los aportemos de la forma más 
efectiva posible. El Selenio es un micro mineral muy im-
portante en fertilidad e inmunidad. Estudios recientes de 
nutrigenómica han demostrado que el selenio suminis-
trado como levadura selenizada ejerce un efecto mucho 
más importante sobre la expresión de genes relacio-
nados con la inmunidad, reproducción y metabolismo 
energético que no el selenio suministrado como selenito 
sódico (forma tradicional de suministro). En la figura 4 se 
pueden apreciar los efectos que ejerce la suplementa-
ción de selenio en forma de selenito sódico o como le-
vadura selenizada (Selplex, Alltech Inc.) sobre parámetros 
productivos en vaca de campo.
En este estudio realizado por Tanguy en el 2010 (Figura 
4.), podemos observar las diferencias entre Selenito sódi-
co y Sel-Plex en cuanto a la facilidad de parto y salud de 
los terneros. Los resultados de dicho estudio demuestran 
que en el grupo en el que se usó Sel-Plex hubo una re-
ducción del número de partos difíciles, retenciones de 
placenta, metritis y casos de diarrea sin pasar por alto un 
incremento de los terneros nacidos vivos. Otros estudios 
confirman como de beneficioso es el selenio para la pre-
vención de quistes ováricos (Studer, 1998). En el ámbito 
del crecimiento en terneros, los beneficios de una im-
plementación de Selenio orgánico en la dieta también 
tendrá como principal consecuencia una mejor ganancia 
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de peso con respecto a otros animales que reciben sele-
nio de tipo inorgánico, demostrando de esta forma que 
un Selenio en forma inorgánica no es tan efectivo como 
la forma orgánica  (Rollin, Guyot-Liege, 2005) (Stanton 
y col., 1997). La importancia reflejada del Selenio en los 
anteriores apartados es debido a que este es uno de los 
microminerales más importantes en la vaca nodriza jun-
to al manganeso y el zinc. Cabe a destacar que otros ma-
cro minerales como el fósforo, magnesio, cloro y sodio 
también serán muy importantes y que deberán tenerse 
en cuenta.

Otro de los grandes avances recientes en el ámbito de la 
nutrición, ha sido el hecho de poder suplementar a los 
animales con nutrientes específicos diseñados para sa-
tisfacer las necesidades de la flora ruminal. Es frecuente 
las suplementación de urea en las dietas para rumiantes 
en extensivo. Esta práctica, que puede ser muy bene-
ficiosa bien utilizada, se basa en que la mayoría de las 
bacterias ruminales que se encargan de la digestión de 
la fibra utilizan prioritariamente el grupo amonio (NH

4
) 

como fuente de nitrógeno para la síntesis de proteínas 
necesarias para su desarrollo. Cuanto más desarrollemos 
este tipo de bacterias ruminales, mayor será la cantidad 
de fibra (principal componente de la dieta de la vaca de 
campo)  que estos animales serán capaces de ingerir y 
digerir, y mejor será su estatus energético y condición 
corporal. El problema del uso de la urea tradicional con 
este propósito, es que se libera muy rápidamente en el 
rumen y se absorbe hacia el organismo de la vaca. Una 
vez en el torrente sanguíneo, esta urea no solo no es 
útil para las bacterias ruminales sino que la vaca tiene 
que gastar energía para poder excretarla. En el caso de 
animales que tiene alimento disponible para consumirlo 
en diferentes horas del día esto no tiene mucha impor-
tancia, pero sí que la tiene especialmente en el caso de 
la vaca campera que es suplementada como mucho 
una vez al dia Para poder solucionar la Este es el caso 
del Beefsync (Alltech Inc.), fuente de nitrógeno como 
mucho una vez por día. Para resolver este problema se 
han diseñado productos con la capacidad de liberar la 
urea de forma controlada a lo largo de bastante tiempo 
Beefsync, Alltech Inc.) Este producto consiste en urea re-
cubierta de manera que se va liberando lentamente en el 
rumen de los animales durante más de 9 horas, frente a 
las menos de 2 horas que la urea tradicional permanece 
en el rumen. Estos niveles de amoníaco continuados du-
rante varias horas permiten un mayor crecimiento de las 
bacterias y un mejor aprovechamiento de los alimentos 
(Lykos et al, 1997). Este producto además posee actividad 
enzimática residual que mejora la digestibilidad de otros 
componentes de la dieta como son el almidón, la proteí-
na y la fibra, consiguiendo así obtener el máximo partido 
de los alimentos ingeridos por la vaca.

En la figura 5 se puede apreciar las ventajas en crecimien-
to e índice de conversión de novillos en pastoreo suple-
mentados con urea de liberación lenta (Beefsync).

CONCLUSIONES

Una parte importante de las ganaderías de vacuno ex-
tensivo en España en la actualidad no son rentables. Para 
poder mantener esta actividad es necesario en primer 
lugar hacernos una composición de lugar de donde 
está en términos productivos nuestra explotación. Lo 
que no se puede medir no se puede mejorar, por tanto 
es necesario conocer datos como numero de terneros 
destetados por vaca y año, mortalidad, fertilidad, tasa de 
reposición, edad al parto de las novillas, gastos en ali-
mentación, etc. Una vez conocida la situación actual de-
beremos marcarnos los objetivos a los cuales queremos 
llegar y marcarnos un plan de actuación de cómo llegar 
a conseguirlos. Ese plan a menudo deberá combinar 
técnicas tradicionales con otras técnicas de manejo más 
modernas como pueden ser agrupamiento de partos, 
diagnósticos de gestación, suplementación de pienso a 
los terneros, sin olvidar la aplicación de avances tecno-
lógicos más recientes tales como la sincronización de 
celos, inseminación artificial, o el uso de suplementos 
nutricionales de alta disponibilidad que ayuden a sacar el 
máximo partido de los recursos disponibles en nuestras 
explotaciones.

ANGUSPURE BRAND  
PROVIDES SECURITY FOR NEW 
ZEALAND’S ANGUS STUD  
FARMERS (P. 42)

TIM BRITTAIN

The Angus breed, both in cattle numbers and the price 
of beef, is currently very strong in New Zealand.  Angus is 
New Zealand’s largest and leading beef breed. With Angus 
cows making up more than a third of the country’s 1.5mil-
lion commercial breeding cows, and over 6000 stud bulls 
sold annually to commercial and stud properties from the 
tip of the North Island right down to the deep south, the 
breed’s strengths are well recognized and proven.

Going right back to the history of Angus cattle in New 
Zealand… In 1863 the breed arrived in Otago, imported 
from Scotland by the Australian Land Company. Herds 
were increased through breeding supplemented by addi-
tional imports, and many of today’s most successful New 
Zealand Angus studs can trace pedigrees back to those 
early years. Initially used to help break-in rough country, 
the hardiness and adaptability of Angus cattle (and their 
owners!) allowed them to thrive in their new environment.

In 1916 the New Zealand Aberdeen Angus Cattle Breeders 
Association was formed and pedigree registration began 
in earnest. Breeding cow numbers have today risen from 
the handful of small founding herds to in excess of 25,000 
registered Angus females. In 1970 the Association’s name 
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ANEXO
A

THE ABERDEEN-ANGUS YOUTH 
DEVELOPMENT PROGRAMME 
(P. 46)

GAYLE BERSEY

was changed to the New Zealand Angus Association Inc, 
reflecting the unique characteristics generated by a cen-
tury of selectively breeding for local conditions and locally 
desirable traits – with the ultimate confirmation of success 
coming when breeders from Scotland began importing 
NZ Angus genetics back into their own herds.

Over the years Angus bulls have been widely used in cros-
s-breeding, becoming increasingly popular in the dairy 
industry where Angus/dairy cross are recognised for their 
ease of calving, rapid growth and quality beef.

Not content to corner the market on producing world-
class genetics, Angus NZ has led the way in beef marke-
ting with its flagship top-end official beef brand, ‘Angus-
Pure NZ’. Launched in 1998 by  partner Guy Sargent, the 
idea behind the brand was not only to promote Angus 
as the superior beef brand for eating, but to secure the 
longevity of registered breeders by ensuring all cattle kil-
led were sired by a registered Angus bull. This traceability 
from birth has instilled an integrity into the AngusPure 
brand that is unmatched here in New Zealand.

AngusPure beef captures the natural goodness of its en-
vironment. The most important links in the AngusPure 
chain of creation, are the producers. The Kiwi farmers 
who grow AngusPure beef are the guardians of that su-
pply chain.

Both socially responsible and environmentally friendly, 
those farmers are doing their utmost to grow the finest 
pastures, ensuring customers are delivered pure, grass 
fed, quality beef. Their animals, both the cattle and their 
working dogs, are cared for with unfaltering attention.

All of New Zealand’s AngusPure producers have agreed 
to never use growth promotants or hormones in the far-
ming of their Angus cattle.  Quality is guaranteed by the 
most stringent standards, which must be upheld.

Through carefully planned marketing and relationship 
building within the primary and food service sectors, the 
programme has gone from strength to strength. Angus-
Pure remains the country’s most successful branded beef 
product, recognised nationally and internationally for tas-
te, quality and consistency.

The success of AngusPure has led to higher demand 
for Angus cattle, premiums for supply, and increasing 
demand, growth and prosperity for Angus farmers 
throughout New Zealand.

As technology improves, with genetics in particular, far-
mers now have the ability to grow better beef and more 
of it. This is where the use of genomics and genomically 
enhanced EBV’s is likely to take AngusPure to a new level; 
with better selection tools using products like HD50k and 
i50K to speed up the use of sires with great carcass attri-
butes.  Furthermore, commercial breeders will be able to 
select their replacement heifers to maximise their bree-

ding objectives, with products similar to GenMax Advan-
tage which is being used in the USA.  

Consumers continue to become more discerning and are 
wanting a consistency in their top quality beef, which is 
where AngusPure excels. 

With the introduction of a common grading system im-
plemented throughout processing plants, an increase in 
carcass quality data will be relayed back to the producers, 
enabling those who focus on quality over quantity to be 
rewarded accordingly.

Very soon, AngusPure is looking to move into the export 
market with a newly branded product, AngusPure Special 
Reserve. This new brand was done in collaboration with 
Certified Angus Beef (CAB) in America and was launched 
in November 2016, with producers invited along as spe-
cial guests to the launch party, ensuring the focus was 
centred around getting more producers involved with this 
special brand and securing the supply chain.

Jess Pryles, a hardcore carnivore and celebrity chef 
residing in Texas, has been working with AngusPure 
throughout 2016 after signing on as an official ambassa-
dor. Jess has provided some much needed ‘star power’ 
to the brand in the international market. Together with 
AngusPure’s own marketing strategy, this shift into the ex-
port market will no doubt be a smooth one.
The AngusPure brand is a solid investment that has hel-
ped to secure the livelihoods of Angus breeders in New 
Zealand. It is expected to continually push the breed, and 
the rolling momentum that has built over the past 18 
years shows no sign of slowing down.
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The UK & Irelands Aberdeen-Angus Cattle Society’s Youth 
Development Programme has come a long way over the 
years from very humble beginnings to being one of the 
UK beef industries leading young people’s programmes. 
The Trust was set up to help young people get involved 
in showing cattle and gain an industry recognised award 
along the way. Now with nearly 300 young people sig-
ned up for the YDP in 2016, the focus is still the same – 
educating future breeders and beef farmers but we now 
offer a wider range of activities. The aim is to raise the 
skill and confidence levels of young people aged 8-24 
whilst having a lot of fun along the way. The participants 
don’t have to be Angus breeders just interested in lear-
ning about cattle, we cater for all abilities and even some 
of the trainers go home having learned a few tips as well!
Our main activities happen throughout the summer with 
workshops held on farm throughout the UK and Ireland. 
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We host about 14 of these events each year where we 
go to a local Aberdeen Angus breeder’s herds and they 
can learn all sorts of tips and tricks to turn cattle out for 
showing from some of the best stockmen and women 
in the business. This includes clipping and dressing cattle 
as well as ring craft and also stock judging. Stock judging 
is a great way to help the participants learn about what 
to look for in a beef animal (they need to know this not 
only for future beef production but also to dress their 
cattle correctly) and they are also encouraged to give 
their reasons to a judge aiding them to be able to form 
opinions and build confidence in public speaking. It’s all 
about hands on experience and the participants are en-
couraged to do as much as possible themselves. Working 
in conjunction with an Agricultural College they can also 
work towards a qualification that will help them in the 
future when finding employment.

We also run a competition each year which is held at our 
weekend event which is an amazing event held in the 
autumn and moves areas year on year. The participants 
are scored at the workshops throughout the year and the 
top 36 kids are invited to compete for a £2500 cash prize 
fund and those aged 19-24 can win a scholarship to study 
the Angus breed in a foreign country – so far our winners 
have been to Argentina, Brazil, Canada and New Zealand 
and the 2015 winner is spending 6 months touring cattle 
ranches in America. The finalists are treated to a weekend 
of educational activities as well as being judged on dres-
sing, ring craft and stock judging but most importantly 
they mix with likeminded people from across the UK and 
have a huge amount of fun. In the age of smart phones 
and social media it’s very important to get these young 
people interacting face to face and it’s great to see them 
all getting on well and discussing cattle.

We’re not just about showing cattle, in 2014 we added 
a Senior Conference to our list of activities. This event 
is aimed at those participants aged 17 + and is all about 
commercial beef production. At present we are sponso-
red by Dawn Meats, a meat procurement company who 
help us to fill our itinerary with practical advice and de-
monstration’s to help make our young people become 
better beef producers in the future, we also visit a beef 
units as well as looking at subjects like EBV’s and grass-
land management.

The success of the programme is down to 3 things – 
great trainers who aren’t afraid to pass on the secrets of 
their success, fabulous hosts who are very hospitable 
and don’t mind us taking over their farm and of course 
the participants who’s enthusiasm and eagerness to learn 
is just infectious and makes it enjoyable for all involved. 
The YDP offers so many exciting opportunities to young 
people and it’s great to keep our breed ahead of the rest!
In 2013 we sent a team to compete at the World Forum 
Youth Competition in New Zealand and what a fabulous 
event it was. Our team thoroughly enjoyed their time and 
we are very much looking forward to welcoming everyone 

to the UK next year. The New Zealand Angus Association 
set the bar really high with their young people’s event and 
we’re hoping to include some of what made this event 
successful as well as putting our own unique spin on 
the activities. The teams will get the chance to visit the 
Royal Highland Show and the Scotsbeef abattoir to see 
the type of animal we need to produce in this country 
as well as lots of other social activities. The teams will 
have their practical skills tested in the agri sports and will 
also have to prove their stockmanship skills too as well as 
many other talents in different disciplines. It looks set to 
be a tremendous event so make sure you get your team 
together!

GENERAL INFORMATION FOR TEAMS

4 people in each team, must be one member of the 
opposite sex in each team
Maximum of three teams per country
Age limit 18-25, Up to 26th Birthday on 3rd July
Team must remain the same throughout the competition
Any individuals wishing to take part contact Hazel Baxter 
direct hazel@aberdeen-angus.co.uk
Total price per team £3000 includes social events, ac-
commodation, food and travel within Scotland

THE PROGRAMME WILL CONSIST OF

Wednesday 21st – Registration day
Thursday 22nd – Royal Highland Show
Friday 23rd – Activity day in Scotland
Saturday 24th – Stockjudging and activity – Royal Highland 
Show
Sunday 25th and Monday 26th – World Angus Forum 
Conference
Tuesday 27th – Agri skills and activities
Wednesday 28th – Farm visits
Thursday 29th – Day with World Angus Forum delegates
Friday 30th – Visit to Scotbeef
Saturday 1st and Sunday 2nd July – Familiarisation days 
and youth final at Netherton/HW Angus
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