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Resumo 
 

Com a realização deste trabalho pretendeu-se efetuar uma caracterização dos 

principais parâmetros reprodutivos da raça Bovina Maronesa e o estudo pioneiro da 

utilização da inseminação artificial nesta raça. A raça Bovina Maronesa é uma raça 

autóctone predominante das regiões do Alvão-Marão e Padrela-Falperra com solar no 

distrito de Vila Real. Para a concretização deste estudo recorreu-se a registos contidos 

em bases de dados necessárias facultadas pela ACM - Associação de Criadores do 

Maronês. Uma vez editadas as bases de dados analisaram-se os parâmetros 

sociodemográficos, parâmetros reprodutivos, a eficiência da utilização da inseminação 

artificial e os respetivos custos aos produtores. A área de produção e dispersão da raça 

abrange 23 concelhos, contudo no presente trabalho só foram analisados 13 concelhos: 

7 do solar da raça e 6 da área de dispersão. Da análise dos resultados referentes ao 

período de 2000 a 2016 e para um total de 85.155 registos, os concelhos de Mondim de 

Basto (MB), Ribeira de Pena (RP), Vila Pouca de Aguiar (VP) e Vila Real (VR) 

representam 75% do efetivo global da raça Maronesa. As explorações com 1 a 5 fêmeas 

continuam a ser as mais representativas apesar de a classe “>20 fêmeas” ter duplicado 

a sua representatividade durante este período. O concelho de RP é o concelho com 

menor número de criadores, mas com maior encabeçamento médio e com as fêmeas e 

os criadores mais jovens. O encabeçamento médio estimado para o ano de 2016 é de 

4,3 fêmeas por criador. No intervalo de 1999 a 2015, a idade média ao primeiro parto 

(IDP1) para partos resultantes de IA e CN (geral) foi de 27,14 ± 4,0 meses e para partos 

resultantes de IA foi de 27,38 ± 3,85 meses. O intervalo médio entre partos (IP) para os 

dados globais foi de 448,87 ± 109,01 dias e para partos resultantes de IA foi de 450,88 

± 108,40 dias. Para a duração da gestação (DG), a média obtida no geral foi de 285,45 

± 6,52 dias e para partos resultantes de IA de 288,37 ± 6,14 dias. Na análise dos 42.490 

registos de partos resultantes de IA's o intervalo médio encontrado entre o parto e a 

primeira IA (parto – 1ªIA) foi de 100,5 ± 63,1 dias, para o intervalo médio entre IA’s 

obteve-se 51,2 ± 53,7 dias e para o intervalo entre o parto e a IA fecundante o valor 

médio encontrado foi de 118,1 ± 74,1 dias. O número médio de IA’s necessário para 

uma fêmea ficar gestante foi 1,52 com um custo aproximado ao produtor de 17,31€. A 

longevidade produtiva máxima estimada para a raça Maronesa foi de 16 anos. Conclui-

se, com este estudo, que a raça revela uma capacidade reprodutiva que lhe permite 

alcançar um nível de superior de produtividade. 

 

Palavras-chave: Raça Maronesa, inseminação artificial, parâmetros 

sociodemográficos, parâmetros reprodutivos
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Abstract 
 

The present work focuses on the characterization of the main reproductive 

parameters of Maronesa breed and on the study of a pioneer study of artificial 

insemination in this cattle breed. It is an indigenous breed predominant of the regions of 

Alvão-Marão and Padrela-Falperra. For the achievement of this study were used records 

included in databases provided by ACM – Associação de Criadores do Maronês. Once 

edited the databases the sociodemographic parameters, reproductive parameters, 

artificial insemination and the costs for breeders were analysed. The area of production 

and dispersion of the breed covers 23 counties, however in this study were only 

considered 13 counties: 7 from the solar breed and 6 from the dispersion area. From the 

results analysis related to the period from 2000 to 2016 and from a total of 85155 records, 

the counties of Mondim de Basto (MB), Ribeira de Pena (RP), Vila Pouca de Aguiar (VP) 

e Vila Real (VR) represent 75% of the global average of Maronesa breed. The farms with 

1 to 5 females remains the most representative even though the class “> 20 females” 

have doubled during this period. The county of RP is the county with a smaller number 

of breeders, but with greater average header and with the youngest females and breeder. 

The average estimated livestock rate for the year 2016 is 4.3 females by breeder. From 

1999 to 2015, the age at first calving for calvings resulting from artificial insemination (AI) 

and natural service (NS) was 27.14 ± 4.0 months and for calvings resulting from AI was 

27.38 ± 3.85 months. The average interval between calvings (CI) was 448.87 ± 109.01 

days, for general data, and for calvings resulting from AI was 450.88 ± 108.40 days. 

Gestation length (GL), showed a mean of 285.45 ± 6.52 days, for general data, and 

288.37 ± 6.14 days for AI data. The analyses of 42490 records, resulting from AI calvings 

showed an average interval between calving and first AI of 100.5 ± 63.1 days; the mean 

interval between AI’s was 51.2 ± 53.7 days and the interval between calving and fertile 

AI was 118.1 ± 74.1 days. The average number of AI’s required for a cow to get pregnant 

was 1,52 which has a cost to the breeder of approximately 17.31€. The highest 

productive lifespan for Maronesa breed was 16 years old. In conclusion of this study, the 

breed reveals an reproductive capacity that allow to achieve a highest productivity level 

and then select the best breeders for the goals of the breed. 

 

Keywords: Maronesa breed, artificial insemination, sociodemographic 

parameters, reproductive parameters. 
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1. Introdução 

 

Em produção animal, uma baixa eficiência reprodutiva pode ser atribuída a 

fatores nutricionais, sanitários, ambientais e às características genéticas dos animais 

(Moncaleano-Vega et al., 2016). A produção extensiva de bovinos de carne baseia-se 

na utilização de animais com boas características maternais, adaptação ao seu local de 

criação e aos recursos alimentares existentes, robustez e baixos índices de crescimento 

(Araújo et al., 2014).  

O desempenho produtivo e reprodutivo das vacas está diretamente relacionado 

com a época de cobrição, intervalo entre partos, número de serviços por conceção e o 

número de vitelos desmamados (C. et al., 2011). Nos sistemas de produção de vacas 

aleitantes a reprodução assenta, na maioria dos casos, a cobrição natural. A dificuldade 

em acompanhar os animais em campo assim como falhas no registo das datas da 

cobrição fecundante limitam a possibilidade de utilizar esta informação como ferramenta 

de seleção (Yagüe et al., 2009). Deste modo o uso da inseminação artificial pode ser 

uma mais valia para o melhoramento dos parâmetros reprodutivos das raças 

possibilitando a implementação de esquemas de melhoramento animal. Nos últimos 

anos a inseminação artificial tem provado ser uma técnica viável que permite aumentar 

o ganho genético e a eficiência produtiva (C. et al., 2011). 

A raça Maronesa, originária das serras do Alvão e Marão, de onde provém o seu 

nome, define-se como uma raça rústica, de montanha e primitiva. Inicialmente era 

utilizada como animal de trabalho, embora paralelamente, tivesse sido sempre utilizada 

na produção de carne. Atualmente, é explorada na aptidão cárnica tendo como produto 

certificado “Carne Maronesa - DOP”. A metodologia de reprodução faz-se predominante 

é a cobrição natural com recurso a machos existentes em postos de cobrição, aonde se 

deslocam as vacas para serem cobertas, ou com touros existentes na própria 

exploração (Teixeira e Alves, 2013). Contudo, devido ao trabalho desenvolvido pela 

ACM – Associação de Criadores do Maronês e à evolução dos métodos de reprodução 

tecnicamente assistida, nos últimos 10 anos tem aumentado o recurso à inseminação 

artificial. O primeiro registo de inseminação artificial realizado na raça Maronesa ocorreu 

em março de 1995. 

 

A escassa informação existente sobre a utilização e eficiência da inseminação 

artificial nas raças autóctones serviu de base ao principal objetivo do nosso estudo, que 

abordará e analisará os registos disponíveis de IA permitindo a caracterização deste 

parâmetro em termos de eficiência e custos na Raça Maronesa. Foi realizada uma 



Introdução 

2 

análise e caracterização dos principais parâmetros reprodutivos para esta raça com 

base em registos referentes aos anos 1999 a 2015, avaliados com bases em dados 

disponibilizados pela ACM. Tal forneceu informação relevante e atual de sistematização 

do desempenho reprodutivo da raça. 

É ainda feita uma análise sociodemográfica, no período de 2000 a 2016, com o 

objetivo de conhecer a dimensão das explorações e a sua distribuição pelos concelhos 

do solar e de dispersão da raça, o número de criadores e o seu escalão etário assim 

como o encabeçamento médio das explorações de bovino maronês. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Raça bovina Maronesa 

 

2.1.1 Origem e história 

 

A raça bovina Maronesa é uma das 15 raças de bovinos autóctones portugueses, 

criadas em regiões geográficas específicas designadas por solar da raça.  

A história e origem da raça Maronesa apresenta-se muito confusa, devido há 

escassez e falta de informação consistente. Só recentemente, os avanços científicos na 

área da genética molecular, permitiram estudar a origem e evolução desta raça. Até aqui 

todas as opiniões e juízos convergiam para os escritos de Bernardo Lima (1919) e 

Miranda do Valle (1907), por si só contraditórios (Alves e Teixeira, 2006) 

Visconde Vilarinho de São Romão, em 1835, apelida esta raça de «Vacas 

Molares de Trás-os-Montes», sendo esta uma das primeiras referências feitas à raça 

(Alves, 1993).Bernardo Lima (1919) apresenta os bovinos maroneses como «gado 

maronês» e não como raça pois achava que estes eram resultado do cruzamento da 

raça Barrosã com a raça Mirandesa por conseguir distinguir traços das duas raças 

(Alves, 1993). 

Em 1907 Miranda do Valle afirmou que a “verdadeira raça” era a Maronesa por 

se aproximar mais do tipo primitivo. Porém, o mesmo, retrocede na sua opinião e em 

1949 inclui o maronês no grupo dos mestiços (Alves, 1993). 

Só em finais da década de oitenta do século XX é que surge o reconhecimento 

oficial como raça. Dado que esta raça permaneceu praticamente circunscrita a uma 

região é definida como raça local e primitiva pois conserva os principais carateres do 

tipo ancestral, o Uro ou Auroque Ibérico (Teixeira e Alves, 2013). Esta discordância 

relativa à classificação do maronês como mestiço do mirandês e do barrosão 

fundamenta-se no facto das zonas de contacto destas duas raças não coincidirem com 

o solar primitivo do maronês, o qual deveria ser a veiga de Chaves e a corda 

montanhosa entre o Tua e Tâmega e não a serra do Alvão como se aceita ser (Alves, 

2000). 

Com a evolução tecnológica diminuiu a procura destes animais de trabalho, 

deixando assim, de existir a principal razão de valorização e preservação desta raça no 

seu enquadramento geográfico e socioeconómico. Assim, o estudo da sua evolução da 

sua utilização e identificação revestiu-se de particular importância. O desenvolvimento 
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da segunda melhor aptidão da raça Maronesa, aptidão cárnica, foi a estratégia adotada 

para a sua defesa e valorização (Faria, 2007). 

Aquando da constituição dos livros genealógicos das raças autóctones 

portuguesas a raça Maronesa, por ser considerada uma raça mestiça, ficou fora dos 

incentivos públicos, só sendo reconhecida com a criação da ACM em setembro de 1988. 

A implementação e gestão do Registo Zootécnico da raça, em dezembro de 1989, ficou 

a cargo da ACM e alguns anos mais tarde (2008), também a gestão do Livro 

Genealógico (Teixeira e Alves, 2013).  

Devido à sua origem geográfica, o maronês, define-se como um animal de 

montanha o que originou designações populares como Serrana, “Penato” e “gado 

Carreiro”, nomes que respondem à toponímia da Serra do Marão (Alves e Teixeira, 

2006). Contudo, devia ser designada de Alvanesa sendo a serra do Alvão o verdadeiro 

solar desta raça (Alves, 1993). 

Com base em trabalhos científicos mais recentes, a raça tende para uma 

arrumação filogenética em espaços suficientemente afastados das restantes raças 

portuguesas e para a confirmação da sua filiação no tronco étnico Negro Ortoide 

portanto para uma origem direta do Bos primigenius, que povoou a Península Ibérica 

quando do primeiro movimento dos bovinos em estado selvagem (Teixeira e Alves, 

2013). 

 

2.1.2 Caracterização do solar da raça 

 

A zona de criação da raça Maronesa já se encontrava bem definida no séc. XIX 

por Bernardo Lima (1870/71), e engloba duas regiões naturais Alvão-Marão e Padrela-

Falperra (Alves, 1993). Distribui-se pelos distritos de Vila Real (Ribeira de Pena, Mondim 

de Basto, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e algumas freguesias dos concelhos de Alijó, 

Boticas, Chaves, Montalegre, Murça, Sabrosa, Valpaços), de Braga (algumas 

freguesias dos concelhos de Cabeceiras de Basto de Celorico de Basto) e do Porto 

(uma pequena parte do concelho de Amarante) (Faria, 2007). Tem-se verificado um 

aumento da procura por animais desta raça, nos últimos anos, por criadores localizados 

fora do solar da raça, mais concretamente no Alentejo (ACM, 2013). 

Os limites da região de produção do maronês, são: o Sul, Sueste e Este, tomam 

forma através das vinhas em monocultura, da região demarcada do Douro, ou em 

consociação com a oliveira e outras culturas. A Terra Quente surge a Nordeste onde 

imperam as oliveiras, os cereais, a vinha, as pastagens, os pousios e os ovinos. A Norte 

encontra-se a várzea de Chaves e a sua diversidade de culturas. A Ribeira de Calvão, 
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o Rio Terva e o Rio Tâmega contornam o solar da Maronesa desde Oeste a Noroeste. 

De Amarante, prolongando pelo sopé da serra do Marão até Mesão Frio, completa, 

assim, os limites a sul (Alves, 1993). 

A região de Trás-os-Montes caracteriza-se por uma transição gradual entre o 

domínio atlântico, concentrado na barreira montanhosa ocidental, distinguida pela 

presença de carvalho roble e vidoeiro, e o domínio mediterrâneo, que progressivamente 

se desenvolve na direção oeste-este e onde predomina o sobreiro e a azinheira (Nunes, 

2003). 

Ao nível da morfologia do terreno dominam os níveis altimétricos do andar 

montano (400 a 751 m) na Padrela (altitudes médias variando entre os 800 e 950 m), e, 

acima deste andar, na região Marão-Alvão, onde predomina o altimontano e a 

configuração planáltica, embora se apresentem todas as formas de relevo (Alves, 2000). 

Na Terra Quente as altitudes descem dos 700m, baixando gradualmente até à bacia do 

Tua, onde atingem os 250m (Nunes, 2003). 

Em termos climáticos a região é classificada como sub-atlântica, com 

características predominantes distribuídas pela dominadas Terra Fria de planaltos com 

invernos frios e prolongados, verões quentes e curtos e geadas no outono e inverno, 

localizada em áreas entre 600/700 a 900/1000m de altitude e com temperaturas médias 

entre os 9ºC e 10ºC, e a Terra Fria de Montanha com altitudes entre os 900/1000m a 

1200/1300m com queda regular de neve durante todo o período invernal e ocorrência 

Figura 1 – Área de dispersão da raça Maronesa (1981) e atual zona de produção (Associação de 
Criadores do Maronês) (Fonte: Faria, 2007) 
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de geadas durante o ano, embora pouco frequentes nos períodos de verão (Nunes, 

2003). Os cumes mais altos, zonas acima dos 1200/1300m, apresentam características 

da Terra Fria de Alta Montanha, onde os parâmetros climáticos são mais agravados. 

Ainda assim, a existência de alguns vales encaixados e a exposição das suas encostas 

determina alguns contrastes climáticos e certas diferenciações médias das 

temperaturas, precipitação, humidade relativa, evaporação, evapotranspiração, geadas 

(nº de dias e data da primeira ocorrência), insolação e nebulosidade (Alves, 2000). 

Os solos que dominam esta área geográfica são os Leptossolos úmbricos de 

granitos e de xistos distribuídos mais ou menos pelas duas regiões (Alves, 2000). Nas 

extensas áreas planálticas do Alvão dominam os solos graníticos; os xistos encontram-

se em áreas de relevos ondulados, que se apresentam como uma sucessão de colinas 

suaves, como é o caso do Marão e Padrela (Nunes, 2003). Os cambissolos, onde 

dominam os úmbricos órticos de granito e xisto, predominam na região do Alvão-Marão 

e com um certo equilíbrio entre os úmbricos e os dístricos das mesmas rochas, na 

Padrela. 

A vegetação é muito semelhante nas duas regiões, sendo a vegetação arbórea 

um misto dos vários agrupamentos florísticos subatlântico e oroatlântico. Nas zonas 

mais baixas, dominam o carvalho-negral, o castanheiro, o vidoeiro e o pinheiro-silvestre. 

Nas maiores altitudes, nomeadamente em terras incultas (monte) em consociação com 

espécies herbáceas, surgem os tojos, a carqueja, a queiroga, a torga e a giesta piorneira 

(Teixeira e Alves, 2013). 

 

2.1.3 Características morfológicas e aptidão da raça 

 

A raça Maronesa é caracterizada por ser psiquicamente viva, morfologicamente 

braquicéfala de perfil reto, eumétrica, e de forte heterometria. São descritas como vacas 

grandes e boas leiteiras (Alves, 1993), de corpulência média com dimensões 

semelhantes à raça bovina Barrosã (Faria, 2007). 

A forte utilização desta raça, em todo o tipo de trabalhos, aprimorou-lhe as 

características biotipológicas fazendo dela a força motriz por excelência, na montanha 

transmontana, nas zonas do Douro, vales de Chaves e Mirandela, no Barroso e mesmo 

em algumas áreas do litoral Norte (Alves, 2000).  
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O dimorfismo sexual é acentuado, fundamentalmente ao nível das proporções 

dos terços anterior e posterior, sendo o terço anterior muitíssimo mais desenvolvido 

(Direcção-Geral de Veterinária, 2008). 

A raça Maronesa foi inicialmente descrita, em termos morfológicos, por Manuel 

Leitão em 1981. As características corporais que apresentam encontram-se descritas 

no livro genealógico da raça: 

 

Cabeça curta, seca e expressiva, ampla na porção cranial e larga na porção 

facial. Fronte plana, com ligeira depressão central. Marrafa abundante de pelos curtos 

e lisos e de cor avermelhada. A inserção dos cornos é mediana, projetados para os 

lados na horizontal e, de seguida, para a frente e para baixo, de tal forma que o tronco 

do corno fica quase paralelo ao chanfro. As pontas dirigem-se para cima e para fora. Os 

olhos são grandes e ligeiramente salientes. As orelhas são bem inseridas. O chanfro é 

reto. O focinho é largo, de cor preta e mucosas brancas. 

O pescoço é medianamente musculado e de bordo superior convexo, nos 

machos. Nas fêmeas é fino e direito. Para ambos os sexos, a barbela é bem 

desenvolvida, com pregas e de perfil contínuo desde o vértice do ângulo da entre 

ganachas até ao cilhadouro. 

O tronco é bem proporcionado, de cernelha ligeiramente saliente e linha dorso-

lombar ligeiramente lordósica com a consequente elevação da região da cauda 

principalmente nos animais adultos. O peito é estreito, tórax profundo e costelas bem 

arqueadas. A garupa é larga, na região bi-ilíaca, e estreita, na bi-isquiática. O ventre é 

volumoso e os flancos são extensos. A cauda é medianamente grossa, de secção 

circular, de inserção média-alta e regularmente encabelada. 

O sistema mamário é medianamente desenvolvido com o úbere coberto de 

pelos grandes descolorados e finos. Os tetos são grossos, com desenvolvimento 

normalmente simétrico. 

Figura 2 – Morfotipo Macho e Fêmea Maronesa (Fonte: ACM – Associação de Criadores do 
Maronês) 
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Os membros são de longitude média de ossos finos e de estrutura anatómica 

perfeita. As unhas são pequenas, duras e pigmentadas. Os aprumos são corretos. 

Pele, pelo e mucosas - A pele é medianamente elástica e grossa, embora, esta 

característica se observe mais nos animais de montanha e durante o Inverno; os pelo 

são abundantes, grossos e lisos; as mucosas são pigmentadas. 

Cor é preta ou castanha escura, com variáveis graus de tonalidade em função 

das regiões corporais (pescoço, espádua e barbela, ventre e terço posterior) e com listão 

dorso-lombar avermelhado. 

Formato e aparência - A forma é retangular nas fêmeas e nos machos jovens. 

Os machos adultos apresentam o terço anterior mais desenvolvido do que o posterior. 

A aparência é fina sem ser, contudo, frágil, nos tipos de montanha e, aparência mais 

robusta nos tipos de planície (Direcção-Geral de Veterinária, 2008). 

Alves (1993) num estudo realizado pelo mesmo recolheu algumas medidas 

biométricas com a perspetiva de definir o biótipo maronês. A tabela 1 apresenta 

resumidamente os valores médios por sexo. 

 

Tabela 1 – Medidas corporais da raça Maronesa (Alves, 2000) 

Medidas biométricas Fêmeas Machos 

Altura à cernelha (cm) 125,9 137,5 

Altura ao meio do dorso (cm) 124,6 137,2 

Altura à garupa (cm) 127,2 139,5 

Comprimento escápulo-esquial (cm) 149,3 156,7 

Altura do peito (cm) 71,7 75,6 

Comprimento da garupa (cm) 51,3 56,7 

Largura entre ancas (cm) 52,2 59,0 

Largura da pélvis (cm) 50,6 61,2 

Largura entre ísquiones (cm) 22,4 30,1 

Perímetro torácico (cm) 181,2 209,0 

Perímetro da canela (cm) 21,2 25,8 

Altura do nascimento da cauda (cm) 124,3 136,5 

Diâmetro bicostal (cm) 48,5 56,9 

Peso vivo (kg) 445,3 786,0 
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2.1.4 Sistema de produção 

 

O sistema de produção desta raça depende de fatores inerentes à região onde 

se insere, tendo de se ajustar às condições do meio em função da tradição, cultura, 

relações socioeconómicas, tecnologias e mercados (Alves, 2000). 

A exploração do bovino maronês é feita num sistema complexo que tem por base 

um conjunto de fatores agroecológicos. Inclusivamente, depara-se com uma economia 

desajustada face ao modelo económico de mercado e o modelo de gestão utilizado está 

desprovido de objetivos definidamente hierarquizados (Teixeira e Alves, 2013). 

Estando o sistema de exploração diretamente relacionado com o meio 

envolvente, surge assim, um sistema familiar próprio em regime misto de estabulação e 

pastoreio, variando a sua duração em função das condições climáticas. A estabulação 

dos animais é feita em cortes ou lojas tradicionais onde são colocadas camas feitas de 

palha que serão utilizadas posteriormente para fertilização dos solos agrícolas (M. et al., 

2005). Este sistema está dependente das condições ambientais (das produções 

agrícolas que lhes servem de base alimentar), da estrutura fundiária minimalista e 

atomizada, da fisiografia e terreno declivoso, dos regimes mistos de propriedade, da 

estabulação e da irregularidade climática. Em conjunto levaram à semiestabulação e a 

um regime alimentar, também de forma mista, com domínio do pastoreio, no caso dos 

animais adultos, e à estabulação permanente com o consequente regime alimentar à 

manjedoura, para animais jovens (Teixeira e Alves, 2013). 

A alimentação dos animais ao longo do ano varia consoante os recursos 

disponíveis, sendo possível identificar três períodos distintos de alimentação dos 

animais adultos: 

• outubro a fevereiro: acesso mais restrito ao pastoreio devido às 

condições climáticas adversas. O regime alimentar nesta fase assenta 

nos fenos e palhas de centeio e milho, distribuídos no estábulo e o 

pastoreio limita-se às zonas mais próximas da aldeia; 

• março a junho: período de maior abundância alimentar, predominando 

as ervas e ferrãs de centeio durante o mês de março e abril, o gado é 

retirado dos lameiros para que estes produzam feno. O feno, neste 

período é substituído, em grande parte, pelas palhas; 

•  julho a setembro: predomina o pastoreio. Em comunidades possuidoras 

de baldios, os animais saem de madrugada para o pasto onde 

permanecem durante todo o dia chegando mesmo a pernoitar em certos 

casos (Alves, 1993).  
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Um dos fatores económicos mais importantes da produção são as crias, uma vez 

que é delas que depende a sustentabilidade das várias estratégias produtivas (Faria, 

2007). Estas alimentam-se exclusivamente de leite materno num regime de mamadas 

progressivamente decrescente, do nascimento até aos 2/3 meses de idade, 

permanecendo na mesma corte da mãe. Após os 2/3 meses de idade são afastadas das 

mães para outras cortes ou para compartimentos diferentes na mesma corte, onde ficam 

estabuladas durante o intervalo entre as mamadas que normalmente acontecem ao 

início da manhã e quando as mães regressam do pasto ao fim do dia. Os vitelos têm à 

sua disposição: feno, farinha de milho, simples ou misturada com batatas partidas, 

alguns grãos de cereais produzidos na exploração e alguma erva (Teixeira e Alves, 

2013). A venda destes animais é feita por volta dos 7/8 meses coincidindo com o 

desmame do vitelo. A procura por parte dos talhantes de vitelos “mamotos” implica a 

prática de um desmame tardio (ACM, 2013). 

O uso dos bovinos como produtores de trabalho remonta aos princípios da 

domesticação. O bovino Maronês, desde sempre, foi utilizado na sua aptidão trabalho o 

que permitiu aprimorar-lhe as suas características biotipológicas. Simultaneamente era 

utilizado na aptidão carne e o leite que sobrava da amamentação dos vitelos era 

utilizado para consumo próprio ou fabrico de queijo (Alves, 1993).  

A comercialização da carne da Raça Maronesa, tal como com outras raças 

autóctones, usufrui de denominação de origem protegida - “Carne Maronesa - DOP” 

(Alves, 2000). 

 

Figura 3 – Logotipo da carne Maronesa – DOP (Fonte: Teixeira e Alves, 2013) 
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2.1.5 Valorização e preservação da raça Maronesa na região 

 

A preservação e o melhoramento da raça Maronesa estão a cargo da ACM que 

possui um papel fundamental na prestação de vários serviços: gestão do Livro 

Genealógico da Raça, isto é, registo no livro de nascimentos e livro de adultos dos 

animais com as respetivas genealogias; identificação animal (marcas auriculares e 

identificação eletrónica); definição de objetivos e implementação de métodos com vista 

ao melhoramento genético com destaque para a inseminação artificial com sémen de 

touros testados (ACM - Associação de Criadores do Maronês, 2013). 

Desde sempre que a comercialização e a movimentação dos animais entre 

explorações eram feitas das mais variadas formas e locais distintos, desde a venda 

“porta-a-porta” até às feiras tradicionais existentes por toda a região (Alves, 2000). Estes 

certames, têm ainda na atualidade, uma popularidade que os tornam uma das maiores 

manifestações socioculturais da região “Maronesa”. Porém, atualmente a 

comercialização da carne Maronesa DOP é feita através do Agrupamento de Produtores 

Carne Maronesa, entidade responsável pela recolha dos animais na exploração, abate, 

entrega de carcaças, desmancha e embalagem em vácuo processamento efetuado no 

matadouro da zona demarcada e a comercialização direta aos consumidores ou a 

estabelecimentos credenciados para o efeito (Teixeira e Alves, 2013). 

As exposições/concursos pecuários dos animais da raça Maronesa, conhecidos 

popularmente por “prémios do gado”, sempre tiveram como objetivo destacar as 

características étnicas dos animais mais representativos da população bovina 

Maronesa, com vista à divulgação por todos criadores e a restante população. 

Anualmente existem cerca 7 de exposições de divulgação da raça a nível nacional e 17 

concursos pecuários espalhados um pouco por toda a região de criação do maronês 

(ACM - Associação de Criadores do Maronês, 2013). 

A existência de explorações pecuárias de raças autóctones é indispensável para 

a manutenção e um equilíbrio do meio ambiente e das paisagens rurais. É importante 

promover a conservação das nossas raças, nomeadamente aquelas que se encontram 

em risco (Portaria n.º 55/2015, 27 de fevereiro de 2015). São os apoios à produção de 

raças autóctones que garantem a sua manutenção e produção. São atribuídos prémios 

à produção se os criadores cumprirem o determinado no regime de apoio associado a 

animais – prémio por vaca em aleitamento do ano 2017 - emitido no IFAP e cumprirem 

o descrito no despacho normativo nº 14/2014 são elegíveis ao prémio todas as vacas 

em aleitamento que tenham parido nos últimos 18 meses, recebem o prémio por vaca 

aleitante de 120€ por fêmea. Existe ainda um pagamento complementar à manutenção 
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de raças autóctones de 140€, se cumprirem o intervalo entre partos máximo for de 24 

meses e uma idade ao primeiro parto até 36 meses (IFAP, 2017; Portaria n.º 55/2015, 

27 de fevereiro de 2015). 

 

2.1.6 Parâmetros reprodutivos da raça Maronesa 

 

Existem vários métodos para medir a fertilidade de uma população, raça ou 

núcleo de animais.  

Das medidas mais utilizadas destaca-se a quantificação temporal que se utiliza 

para medir a duração dos períodos de tempo que medeiam dois acontecimentos 

(intervalo entre partos; intervalo entre o parto e o primeiro estro pós-parto; intervalo entre 

o parto e a fecundação) e ainda as taxas percentuais (índice de não retorno ao cio da 

primeira cobrição, índice de fertilidade, índice reprodutivo do efetivo, etc.) (Alves, 1993). 

O esquema reprodutivo adotado nesta raça é assenta, geralmente, na cobrição 

natural utilizando machos existentes nos postos de cobrição particulares onde se 

deslocam as fêmeas. Porém, com a interposição e ajuda da ACM cada vez mais os 

criadores com efetivos mais pequenos recorrem à inseminação artificial (M. et al., 2005). 

A idade com que as fêmeas atingem a puberdade é um fator de eficiência 

reprodutiva importante. Portanto, uma puberdade precoce traduz-se numa minimização 

dos períodos improdutivos, diminuindo assim os custos de recria (Alves, 1993). 

A primeira cobrição ocorre a idades e pesos variáveis dependendo de diferentes 

critérios implicados no maneio reprodutivo (Alves, 2000). Segundo Alves (1993), por 

volta dos 14-15 meses as novilhas apresentam o primeiro cio, havendo variações entre 

os 12 e os 17 meses de idade, sendo a idade média ao primeiro parto, segundo Teixeira 

et al (2015), de 828 ± 116 dias. A taxa de não retorno à primeira cobrição aumenta à 

medida que evolui a maturidade sexual das fêmeas. A taxa de fecundidade é também 

influenciada pelo momento de utilização dos estro, ou seja, pela escolha do momento 

da cobrição, fazendo com que seja importante a eficiência de deteção do estro para 

melhorar a taxa de fecundidade (Alves, 1993).  

A racionalização dos fatores “idade ao primeiro parto e intervalo entre partos” 

permite a melhoria da produtividade numérica por vaca e ainda a rentabilidade das 

explorações. As fêmeas Maronesas apresentam índices razoáveis de fertilidade e um 

intervalo entre partos médio de 391,3 ± 57,1 dias, sendo este o fator que mais influencia 

a produtividade numérica das explorações (Teixeira et al., 2016). 

A raça Maronesa apresenta grande facilidade de parto (apenas 5,3% dos partos 

necessitam de ajuda), ostentam elevado instinto materna com uma produção leiteira 
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mais que suficiente para garantir o bom desenvolvimento e crescimento da cria (ACM, 

2013). 

Segundo Alves (1993) o intervalo entre o parto e a fecundação pode ser 

reduzido. O intervalo máximo que permite atingir um parto por ano é de 83 dias. O 

excessivo alongamento deste período (103 ± 34 dias) deve-se, principalmente, à 

duração do efeito de amamentação (91 ± 32 dias), o qual ultrapassa em mais do dobro, 

o tempo necessário ao restabelecimento da ciclicidade éstrica. 

A duração média da gestação das vacas desta raça é de 282 ± 5 dias, com um 

mínimo de 245 e um máximo de 299 dias (Alves, 1993).  

. 

 

Os partos distribuem-se ao longo do ano, porém existe alguma flutuação, como 

se pode observar na figura 4, embora não se deva afetar este parâmetro o efeito 

sazonalidade estacional. O número de partos é menor nos últimos meses do ano 

(setembro, outubro, novembro e dezembro) isto pode estar associado a uma escolha de 

maneio reprodutivo do produtor (Alves, 1993). 

 

2.1.7 Inseminação artificial na raça Maronesa 

 

A inseminação artificial nas raças autóctones é uma prática relativamente 

recente. No Norte de Portugal, atualmente, entre raças que utilizam sémen para 

inseminação artificial surge, em primeiro lugar a raça Minhota a qual emprega 

aproximadamente 20.000 doses de sémen por ano, seguido da raça Barrosã com 

aproximadamente 5000 doses por ano e depois a raça Maronesa com aproximadamente 

2000 doses por ano (comunicação pessoal, maio, 2017). 

Os primeiros registos de inseminações na raça Maronesa reportam-se ao ano 

de 1995, data em que a técnica foi introduzida pela ACM. Até 2007 o sémen foi fornecido 

pela ANABLE (Associação Nacional para o Melhoramento de Bovinos Leiteiros); em 

2008 e 2009 pela Direção Geral de Veterinária (Direção de Serviços de Produção e 

Melhoramento animal, Divisão de Seleção e Reprodução Animal); a partir de 2010, 

Figura 4 – Distribuição média dos partos ao longo do ano (Facultado por: ACM, 2013) 
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desde a criação da FERA – Federação das Raças Autóctones, o sémen é fornecido pelo 

centro de colheita de sémen em São Torcato (Guimarães). A seleção dos reprodutores 

é feita, primeiramente, em função do seu peso ao desmame e depois segundo um 

processo de seleção dentro do lote, feita em função do Ganho Médio Diário e Índice de 

Conversão (Alves, 2000). 

A testagem de reprodutores e colheita de sémen de bovinos de raça Maronesa 

ao longo dos anos tem sido realizada num centro de colheita de sémen oficialmente 

aprovado (Centro de S. Torcato). A ACM armazena o sémen vindo da FERA, no Centro 

de Armazenagem de Sémen da Espécie Bovina da ACM, em doses de inseminação 

conservadas em contentores de azoto líquido, fazendo a sua gestão e distribuição aos 

inseminadores (comunicação pessoal, maio, 2017). 

Normalmente a IA é utilizada nas explorações que têm efetivos reduzidos, sem 

touro próprio ou em explorações que estejam em sequestro, devido à sinalização ou 

suspeita de alguma doença. O cio é detetado pelos criadores que comunicam ao centro 

de inseminação mais próximo e nas 12h a 24h seguintes a inseminação é realizada 

(comunicação pessoal, maio, 2017). 
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2.2. Parâmetros reprodutivos dos bovinos de carne 

 

2.2.1. A puberdade e o início da atividade éstrica 

 

A vida produtiva das fêmeas tem início com o estabelecimento da puberdade e 

a sua longevidade será determinada por uma série de eventos que incluem a idade ao 

primeiro parto, taxas de conceção e de gestação e intervalo entre partos (Diskin e 

Kenny, 2014). São fatores como a idade, o desenvolvimento corporal e condicionantes 

ambientais que estimulam e desencadeiam o funcionamento do aparelho reprodutor até 

que a fêmea atinja a maturidade sexual (Ribeiro, 2015). Assim, a idade à puberdade é 

um parâmetro importante para o sucesso reprodutivo, para a sua vida produtiva e para 

a rentabilidade das explorações (Perry, 2016).  

O processo evolutivo, desenvolvimento sexual das fêmeas, que culmina com a 

puberdade tem início ainda antes do nascimento e continua durante as fases pré e peri-

púbere e apenas termina quando se atingem níveis normais de fertilidade (Almeida, 

2000). Nos ovários inicia-se o desenvolvimento folicular logo após o nascimento ao qual 

se segue o desenvolvimento dos gâmetas e secreção de esteroides antes da puberdade 

(Patterson et al., 1992).  

O início da puberdade coincide com a primeira oportunidade para uma novilha 

conceber e deve ser definido como o primeiro estro ovulatório seguido de uma fase lútea 

de duração normal. Não deve ser confundido com o estro não púbere (estro não seguido 

de fase lútea) ou uma ovulação silenciosa, que normalmente ocorre antes do estro 

púbere. Embora esta seja a primeira oportunidade para a fêmea conceber, a fertilidade 

não é a melhor nesta fase (Atkins et al., 2013). O estabelecimento da puberdade é um 

processo gradual que envolve a maturação dos mecanismos endócrinos que controlam 

o desenvolvimento dos ovários. Desde muito cedo, aos 5/6 meses, que o complexo 

hipotálamo-hipófise das fêmeas tem capacidade para sintetizar e libertar a hormona 

libertadora de gonadotrofinas (GnRH). Contudo a puberdade só ocorre entre os 8 e os 

24 meses de idade, dependendo da raça. Na fase pré-púbere, por volta das duas a três 

semanas de idade, estão presente folículos que atingem o seu pico de crescimento às 

12 a 16 semanas de idade, antes de diminuírem até um tamanho médio que vai variando 

até ao período peri-púbere (Schillo, 2011). Nesta fase o centro hipotalâmico é bastante 

sensível à retroação negativa do estradiol (E2). Assim, a frequência de libertação de 

GnRH e seguidamente a de hormona luteinizante (LH) permanecem baixas. Durante a 

transição da fase pré-púbere para a peri-púbere esta sensibilidade do hipotálamo ao 

estradiol diminui, levando a um aumento da libertação de GnRH, pelo hipotálamo, e de 
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gonadotrofinas pela hipófise anterior. Este aumento do nível de gonadotrofinas leva a 

um crescimento e desenvolvimento folicular e, consequentemente, à síntese e 

libertação de uma maior quantidade de E2, como podemos observar na figura 5 

(Ahmadzadeh et al., 2011).  

Cada ovário de uma vitela recém-nascida contem cerca de 150 000 folículos 

primários, cada um contendo um oócito. Até à puberdade, o desenvolvimento dos 

folículos dá-se em forma de ondas sendo que, em intervalos regulares, se desenvolvem 

folículos dominantes que depois regridem antes de atingirem a fase pré-ovulatória, num 

processo denominado por atresia (Ribeiro, 2015). Os folículos dominantes que 

aparecem na fase final do período pré-púbere produzem estradiol suficiente para induzir 

o comportamento de estro e ainda as ondas de LH. Geralmente estes primeiros cios são 

anovulatórios, não havendo, portanto, lugar para a formação de um corpo lúteo. A 

primeira ovulação é precedida de um ou dois picos de LH e, seguidamente, por um 

aumento de progesterona que, mesmo assim, é baixa em termos de magnitude e curta 

em termos de duração, comparativamente a uma fase lútea normal. O início da 

puberdade ocorre só depois do complexo hipotálamo-hipófise escapar à retroação 

negativa do estradiol. Quando assim acontece, a secreção de LH entra no modo de alta 

frequência, permitindo que o folículo dominante amadureça e liberte estradiol em 

quantidade suficiente de forma a induzir o estro e a onda pré-ovulatória de LH (Schillo, 

2011). Contudo, deve ser reconhecido que existem conjuntos muito complexos de vias 

neurais, neuro-hormonas e péptidos que modulam a secreção de GnRH e mediam o 

efeito do E2 sobre a GnRH através do hipotálamo (Ahmadzadeh et al., 2011). 
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2.2.2. Fatores que influenciam a idade à puberdade 

 

Desde que nascem até atingirem a puberdade existem diversos fatores, que 

direta ou indiretamente, podem adiantar ou atrasar esta etapa. São eles: a genética, a 

raça, a nutrição, o maneio, e modeladores externos como o fotoperíodo a presença ou 

ausência do macho (Ahmadzadeh et al., 2011), entre outros. A idade média a que as 

novilhas atingem a puberdade ronda os 12 meses, podendo variar entre os 8 e os 24 

meses, consoante a raça (Anderson, 2004; Perry, 2016; Schillo, 2011). Uma vez que o 

sistema reprodutivo é o último maior órgão a desenvolver-se, os fatores externos que 

podem afetar o início da puberdade são críticos (Patterson et al., 1992). Perry (2016) 

afirma que alguns parâmetros reprodutivos são moderadamente hereditários, isto é, a 

idade à puberdade com uma heritabilidade (h2) de 0,41 e peso à puberdade com 

h2=0,40, estas estimativas de herdabilidade indicam que podem ser feitos avanços no 

desempenho reprodutivo da vaca selecionando os genes específicos. Porém, o impacto 

genético na eficiência e na taxa de gestação é difícil de determinar porque a taxa de 

gestação é influenciada pelas condições de maneio e ambientais. 

  

Figura 5 – Alterações endócrinas e ováricas associadas ao início da puberdade em novilhas e 
fatores que afetam o intervalo até ao início da puberdade (Adaptado de Ahmadzadeh 
et al, 2011) 
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Alimentação e desenvolvimento corporal 

 

O peso corporal que os animais apresentam em média quando atingem a 

puberdade e o plano alimentar formulado para o seu genótipo, são ferramentas de 

maneio fundamentais para garantir elevadas taxas de fertilidade (Patterson et al., 1992). 

Um plano alimentar que não esteja adequado às necessidades alimentares da novilha 

pode atrasar a idade com que atingem a puberdade e a maturidade sexual 

(Ahmadzadeh et al., 2011). Estas devem atingir 65 a 70% do seu peso vivo adulto 

característico da raça antes de iniciarem o seu processo reprodutivo (Anderson, 2004). 

O aumento do peso corporal e do nível de gordura afetam o estado e a 

necessidade metabólica da fêmea, levando a complexas alterações das hormonas 

metabólicas e metabolitos correspondentes que são convertidos em sinais neurais no 

hipotálamo (Ahmadzadeh et al., 2011). Vários estudos mostram que a nutrição afeta o 

desenvolvimento sexual através de sinais que influenciam a libertação de LH. Restringir 

a energia fornecida na dieta alimentar atrasa a idade à puberdade, aparentemente por 

atrasar a retroação negativa do estradiol. Além disso, a subalimentação induz uma 

diminuição da frequência dos pulsos de LH e a cessação do ciclo éstrico de novilhas 

sexualmente maduras, sugerindo que os efeitos nutricionais na atividade reprodutiva 

não estão só relacionados com o desenvolvimento sexual (Schillo, 2011). 

A leptina, produzida pelo tecido adiposo é regulada a longo prazo pelo nível 

alimentar do animal (aferido pela condição corporal) e pela disponibilidade de alimento, 

e interfere na regulação do eixo hipotálamo-hipófise. A concentração média de leptina 

aumenta à medida que se aproxima a puberdade, mostrando que é necessário atingir 

uma condição corporal mínima (gordura corporal total) para atingir a puberdade e o 

sucesso reprodutivo (Perry, 2016).  

A alimentação e a disponibilidade dos recursos alimentares podem afetar o 

desencadear dos mecanismos responsáveis pela puberdade. O interior norte de 

Portugal (Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Interior) são regiões montanhosas com 

altitudes superiores a 700 metros, característico de um sistema agro-ecológico de 

montanha, com temperaturas irregulares, chuvas e humidade durante todo o ano. A 

disponibilidade de alimento é irregular, ao longo do ano, o que pode condicionar o  nível 

alimentar e atrasar a idade à puberdade e consequentemente a eficiência reprodutiva 

das fêmeas de raças autóctones desta região, como é o caso da raça Maronesa 

(Almeida, 2000; Araújo et al., 2014). 
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Genética 

 

A idade à puberdade e ao primeiro parto pode ser diminuída aplicando esquemas 

de seleção genética, elegendo as fêmeas que atingem a puberdade a uma idade mais 

jovem como “mães das futuras mães”. Estão identificados genes que influenciam o início 

da puberdade em novilhas e a heritabilidade estimada (h2=0,33 a 0,40) indica que 

podem ser feitos avanços no desempenho reprodutivo através do estudo e da 

compreensão da genética envolvida. (Perry, 2016).  

Têm sido feitos vários estudos com vista à determinação da heritabilidade para 

a idade e peso no início da puberdade. Os estudos de associação genómica 

demonstraram que a idade à puberdade é um caracter poligenómico, controlado por 

vários genes, com pequenos efeitos de cada gene. Estes estudos demonstraram uma 

correlação negativa entre a idade à puberdade e a taxa de gestação (r=-0.33), indicando 

que a seleção genética usada para diminuir a idade à puberdade permitiu aumentar a 

taxa de gestação das novilhas (Perry e Cushman, 2013). 

 

Outros fatores 

 

Apesar dos bovinos não serem uma espécie descrita sazonal, aparentemente, a 

sazonalidade influência a idade à puberdade, novilhas e vacas não gestantes exibem 

um ciclo éstrico regular ao longo dos anos. No entanto, existem estudos que descrevem 

que a estação do ano das novilhas influência o seu desenvolvimento sexual, novilhas 

nascidas na primavera apresentaram idades mais jovens na puberdade do que novilhas 

nascidas no inverno (Schillo, 2011). 

A bioestimulação, efeito macho, pode induzir o estro e a ovulação através da 

estimulação genital, feromonas e outros fatores externos. Porém os estudos feitos nesta 

área são inconclusivos, ou seja, a presença do macho pode estimular o início da 

puberdade nas novilhas, mas só quando estas tem um maneio e uma alimentação 

adequada e atingiram um peso vivo mínimo (Diskin e Kenny, 2014). 

Em termos de fatores ambientais é sabido desde há muito tempo que 

temperaturas muito altas e muito baixas afetam as taxas de fertilidade negativamente 

(Gordon, 2004). 
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2.2.3. Idade ao primeiro parto 

 

A idade ao primeiro parto (IDP1), expressa em meses, é o intervalo que vai 

desde o nascimento da novilha até ao seu primeiro parto (Rocha et al., 2001). Esta é 

uma das fases reprodutivas mais importantes para os produtores, vai definir a 

produtividade numérica da exploração, os quilogramas de carne disponíveis para venda 

(Nunez-Dominguez et al., 1991). Ou seja, do ponto de vista económico, diminuir a idade 

ao primeiro parto, idealmente para valores em torno dos 24 meses de idade, permite 

diminuir este período improdutivo da novilha e aumentar a sua longevidade (Araújo, 

2006). 

A IDP1 pode ser influenciada por diversos fatores, tais como, a raça, a 

exploração, a estação do ano de nascimento e nível alimentar (Araújo, 2006). 

 

2.2.4. Ciclicidade éstrica 

 

O cio, a ovulação e a gestação são fatores controlados por hormonas, onde o 

estro e a ovulação ocorrem num padrão cíclico (Anderson, 2004). As condições de 

maneio, a nutrição e o estado sanitário afetam a sua ciclicidade. Assim, sob condições 

ideais, as fêmeas apresentam cio a cada 21 dias podendo variar entre 18 e 24 dias 

(Ribeiro, 2015). O estro, altura em que a fêmea aceita o macho, normalmente dura cerca 

de 14 a 18 horas e a ovulação geralmente ocorre 30 horas após o início do cio 

(Anderson, 2004).  

O ciclo éstrico representa o ciclo padrão da atividade ovárica, que se instala 

durante a puberdade de forma gradual e permite que as fêmeas passem de um período 

reprodutivo não recetivo para recetivo, de forma a possibilitar a cobrição e possível 

manutenção da gestação exigindo, assim, uma maturidade da estrutura reprodutiva, ou 

seja, maturidade fisiológica (Alves, 1993; Forde et al., 2011). Este pode ser dividido em 

4 fases, o pro-estro, estro, metaestro e diestro. No pro-estro, fase que antecede o cio 

ou estro, diminuiu a libertação de progesterona e o corpo lúteo regride aumentando a 

quantidade de estrogénios e os sinais secundários de cio aparecem. O estro 

corresponde ao período de recetividade sexual. No metaestro, fase que sucede cio e 

que dura em média 3 a 5 dias, ocorre o desenvolvimento do corpo lúteo: as células da 

granulosa do folículo que ovulou convertem-se em células luteínicas. Por fim, o diestro 

é a fase de plena funcionalidade do corpo lúteo, também conhecida por fase luteínica 

(O'Connor, 1993; Ribeiro, 2015). 
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As funções ováricas, tais como o crescimento folicular, ovulação, luteinização e 

luteólise são reguladas por hormonas produzidas pelo hipotálamo (GnRH), pela hipófise 

(LH e FSH), ovários (progesterona, estradiol e inibina) e pelo útero (PGF2α). O ciclo 

éstrico pode também ser dividido em duas fases em função das estruturas ováricas 

dominantes: a fase lútea que dura entre 14 a 18 dias e a fase folicular que tem a duração 

de 4 a 6 dias (Forde et al., 2011). 

 

O crescimento e desenvolvimento folicular ocorrem na forma de ondas. 

Geralmente, existem duas a três ondas foliculares por ciclo éstrico, mas apenas um dos 

folículos chega à fase de folículo pré-ovulatório, folículo dominante ou de Graaf, que 

ovulará quando os restantes entram em atresia (Anderson, 2004). O folículo dominante 

adquire recetores de LH que lhe permitirão prosseguir o seu desenvolvimento num 

ambiente basal de níveis decrescentes de hormonas folículo estimulantes (FSH) e níveis 

crescentes de hormonas luteinizantes (LH). São estes pulsos de LH que controlam a 

produção de estrogénios pelo folículo durante a sua maturação, ovulação e formação 

do corpo lúteo (Ribeiro, 2015). 

 

Figura 6 – Inter-relações neuroendócrinas da reprodução (Fonte: Ribeiro, 2015) 
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Figura 7 – Representação esquemática da secreção da FSH, LH e progesterona e as ondas de 

crescimento folicular durante o ciclo éstrico. A azul-escuro estão representados os 

folículos saudáveis e a azul mais claro os folículos que entram em atresia. O 

aumento das concentrações de LH e FSH induz a ovulação (Adaptado de Ford et al, 

2011) 

 

Manifestação e deteção de cios 

 

A deteção de cios em bovinos de carne explorados em regime extensivo é um 

processo difícil e pouco preciso, uma vez que as vacas se encontram no pasto sem o 

acompanhamento dos produtores (Ribeiro, 2015). A deteção visual do cio é o melhor 

indicador da ovulação e de quando se deve inseminar a fêmea, sendo determinante 

quando se pretende aumentar a rentabilidade da exploração (Diskin e Kenny, 2016; 

Gordon, 2004). A variação individual e intensidade dos sinais de cio são afetados por 

diversos fatores ambientais, tais como, o tamanho do grupo e a presença do macho 

(Diskin e Kenny, 2016).  

Por forma a maximizar a deteção de cios é necessário visualizar o 

comportamento das vacas no seu grupo. À medida que se aproxima o cio, as vacas 

procuram outras que também estejam em cio lambendo e cheirando a região perineal 

(Ribeiro, 2015). Uma vaca em cio está mais inquieta e tende a agrupar-se, levanta a 

cauda expondo a vulva, monta e deixa ser montada por outras vacas (Gordon, 2004). 

Uma vaca que se deixa montar exibe o “reflexo de imobilização”, o sinal positivo de que 

se encontra em cio. (O'Connor, 1993). Outros dos sinais indicativos da fase de estro é 

o  aparecimento ao nível vulvar de um muco transparente e fluido apresentando-se a 

vulva levemente edemaciada e congestionada (Ribeiro, 2015). 
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2.2.5. Intervalo entre partos 

 

A fertilidade de uma vaca, nos meses que se seguem ao parto, depende da 

involução uterina e do restabelecimento da atividade ovárica. O intervalo entre partos 

(IP) é um dos fatores mais determinantes da produtividade das vacas e um dos 

indicadores de eficiência reprodutiva mais importantes (Gordon, 2004). É o período de 

tempo consecutivo entre dois partos de uma vaca, quanto mais curto for este intervalo 

mais benefícios tem o produtor, ou seja, mais vitelos. O IP pode ser dividido em duas 

componentes:  

1. o intervalo entre o parto e a conceção;  

2. a duração da gestação 

O intervalo de tempo que vai desde o parto até à fixação da gestação, é o período 

que pode ser manipulado de forma a obter um IP desejável. A alteração da duração da 

gestação apresenta limitações de ordem fisiológica que impedem uma manipulação 

mais efetiva deste parâmetro, sendo a sua variação uma característica inter-racial (C. 

et al., 2011). 

No período pós parto é fundamental que as vacas restabeleçam a ciclicidade 

éstrica e completem a involução uterina (Forde et al., 2011). Durante o anestro pós-

parto a ovulação não ocorre apesar de existir desenvolvimento folicular, uma vez que 

os folículos em desenvolvimento não ficam maduros (Montiel e Ahuja, 2005). A 

involução uterina, não é um fator limitante para a duração do anestro após o parto 

porque normalmente termina quando os efeitos inibitórios da amamentação e o balanço 

energético negativo permitem a ocorrência da primeira ovulação pós-parto (Johnson e 

Funston, 2013). Normalmente o primeiro cio ocorre 40 a 60 dias após o parto (Perry e 

Cushman, 2013; Richardson et al., 2016). 

  

2.2.6. Início da atividade reprodutiva após o parto 

 

O reinício da ciclicidade éstrica após o parto é regulado, na sua maioria, pela 

recuperação do eixo hipotálamo-hipófise e pela normal libertação de GnRH e LH 

(Ahmadzadeh et al., 2011; Almeida, 2000). A involução uterina completa, após um parto 

sem qualquer complicação, é de aproximadamente 30 dias. Porém, um dos principais 

fatores que afetam a duração do anestro após o parto é a ligação maternal durante a 

época de amamentação do vitelo. Existem no entanto, outros fatores como maneio 

alimentar, paridade, sazonalidade e a bioestimulação (Diskin e Kenny, 2016) que 

também podem afetar a duração deste período. 
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A ovulação é muitas vezes bloqueada durante a fase de amamentação devido à 

presença contínua do vitelo, alongando-se, deste modo, o período de anestro pós-parto 

e acarretando uma menor eficiência reprodutiva (Ahmadzadeh et al., 2011). Os 

mecanismos que controlam este sistema residem no eixo hipotálamo-hipófise-ovários e 

nas interações deste eixo com as porções do sistema nervoso central que controlam a 

lactação/amamentação, o metabolismo e a ligação maternal com o vitelo. É o efeito de 

retroação negativa do estradiol sobre a hipófise, provocado pela lactação/amamentação 

e pela ligação maternal entre a vaca e o vitelo, que inibem a libertação de LH, 

dificultando o reinício da ciclicidade éstrica (Berardinelli, 2007). A visão e o olfato 

desempenham papeis determinantes no vínculo materno, permitindo que a vaca 

identifique o seu próprio vitelo. A supressão de ambos os sentidos atenua o efeito 

negativo da amamentação na secreção de LH. Assim, a ligação mãe-vitelo é a principal 

responsável pelo prolongamento do anestro pós-parto (Montiel e Ahuja, 2005).  

Em produção extensiva o desmame é lento e ocorre entre os 7 e os 14 meses 

de idade mantendo ainda a fêmea e o vitelo alguma proximidade física e sensorial. Em 

contrapartida, em condições de maneio tradicionais os vitelos são separados da mãe 

aos 6 ou 7 meses de idade (Enríquez et al., 2010). Portanto, o controle do tempo de 

permanência do vitelo junto da progenitora e/ou da frequência de amamentação é uma 

prática com custos reduzidos para o criador e que permite a indução da ovulação nas 

vacas aleitantes precocemente no período pós-parto (Martins et al., 2012). 

 

Intervalo entre o parto e a conceção 

 

A decisão do criador cobrir as fêmeas depende igualmente de fatores, tais como, 

o nível de maneio pretendido (existência de uma época de partos definida), da eficiência 

de deteção de cios e da taxa de fecundidade (Alves, 1993). Também o intervalo entre o 

parto e a fecundação depende de distintos fatores inerentes à raça, à fêmea e ao meio 

ambiente. Este intervalo designa-se por “dias em aberto”, a vaca pode ficar gestante 

com a primeira cobrição e/ou inseminação, ou pode ser necessário repetir até ficar 

gestante (Almeida, 2000; Alves, 1993). 

O intervalo entre o parto e a primeira cobrição é designado por “período 

voluntário de espera”, este é o intervalo necessário para a recuperação da fêmea após 

o parto (Ribeiro, 2015). É o intervalo que pode ter mais influência no IP (Araújo, 2006). 
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2.2.7. Duração da gestação 

 

A duração da gestação (DG) é o período de tempo que vai desde a conceção 

até ao parto. Nos bovinos este período dura em média 283 dias (Alves, 1993; Anderson, 

2004). 

Fatores como a idade da fêmea, a ordem de parto, o sexo do vitelo, o número 

de vitelos e o peso ao nascimento podem afetar a duração da gestação de (Becerra et 

al., 2006). Este período de tempo está determinado geneticamente, e termina após um 

intervalo de tempo mais ou menos preciso, existem pequenas variações na DG 

consoante a raça, outros fatores externos à raça são de difícil determinação pois muitas 

vezes não estão dependentes das decisões de maneio do criador (Alves, 1993). 

 

2.2.8. Longevidade produtiva 

 

A longevidade de uma vaca, intervalo de tempo entre o primeiro parto e o abate, 

permite estimar a idade média das fêmeas reprodutoras e a taxa de substituição da 

exploração. O número de anos que uma fêmea se mantêm como reprodutora, 

longevidade produtiva, pode variar entre 3 a 10 anos e calcula-se através da diferença 

da idade da fêmea ao primeiro e último parto (Araújo, 2006). Na raça Maronesa e em 

outras raças autóctones existe uma elevada mobilidade de animais reprodutores entre 

explorações o que contribui para o aumento da longevidade das vacas (Alves, 1993). 

Maior longevidade significa maior número de vitelos obtidos por fêmea 

reprodutora disponíveis para comercialização. Assim, os custos de manutenção da 

fêmea na exploração são diluídos com a venda da carne de vitela (Cammack et al., 

2009). 
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2.3. Fatores que condicionam a eficiência da inseminação 

artificial 

 

Nos animais de produção a utilização da inseminação artificial permite aumentar 

a produção e a eficiência reprodutiva. Esta tecnologia provou ser bastante eficaz uma 

vez que permite o aumento seletivo do ganho genético através do aumento da pressão 

de seleção dos machos (Heise, 2012). Originalmente, começou por ser utilizada no 

combate à transmissão de doenças venéreas ao impedir o contacto físico entre os 

animais (Morrell, 2011). Porém, com o desenvolvimento de métodos que asseguram a 

viabilidade celular após o seu armazenamento por longos períodos, através da redução 

do metabolismo espermático, que envolvem a utilização de crioprotetores, tornou-se 

numa técnica amplamente utilizada em produção animal (Oliveira et al., 2013). O uso 

de diluidores na conservação e preparação do sémen para inseminação, contém 

antibióticos que ajudam a prevenir a transmissão de doenças bacterianas (Morrell, 

2011). 

Hoje em dia, a IA é a biotecnologia reprodutiva mais utilizada no mundo, com 

uma relação custo-benefício extremamente interessante. Apesar do incontestável papel 

desta no aumento da produtividade, muitos são os fatores que poderão fazer variar os 

resultados e/ou obter resultados insatisfatórios de alguns índices reprodutivos, 

destacando-se a fisiologia reprodutiva das fêmeas e/ou o maneio dos animais (Oliveira 

et al., 2013).  

O momento da IA é crucial para o sucesso desta técnica reprodutiva. Inseminar 

no fim dos sinais de cio tem melhores resultados. O sémen deve de ser depositado 

antes da ovulação ocorrer para permitir a progressão uterina e capacitação dos 

espermatozoides. Além disso, o tempo de vida dos espermatozoides e oócitos é 

limitado, condicionando o período ideal para se proceder à IA (Hall e Dorsey, 2005). 

 As vacas que foram observadas em cio de manhã devem de ser inseminadas à 

tarde. Quando é detetado o cio pela primeira vez da parte da tarde então a IA deve de 

ser realizada na manhã seguinte. Se for o criador a inseminar então a IA deve de ser 

executada 12h após as vacas terem sido vistas em cio (Ribeiro, 2015).  

 

A eficiência do inseminador e da técnica 

 

O sucesso desta técnica varia de excelente a frustrante porque exige perícia, 

habilidade e atenção ao pormenor. Depende da  fertilidade do material seminal, da 

saúde e estado nutricional dos animais, da forma de armazenamento do sémen e da 
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sua manipulação, para que se obtenham doses para inseminação que contenham um 

número suficiente de espermatozoides viáveis (Ribeiro, 2015).  

Um ponto fulcral no sucesso desta técnica é a deteção do cio. No entanto, apesar 

de ser uma área onde se tem implementado alguma tecnologia fiável continuam a 

ocorrer falhas importantes na deteção do cio. Problemas com a eficiência na deteção 

de cios normalmente estão relacionados com uma inadequada observação das fêmeas 

ou não identificação dos sinais de cio. (Perry et al., 2012).  

A qualidade do sémen utilizado na inseminação artificial pode afetar a taxa de 

gestação, uma vez que podem existir diferenças na capacidade fertilizante dos 

espermatozoides. O sucesso desta técnica depende do uso de sémen de boa qualidade, 

quando utilizados touros com taxas de fertilidade elevadas, são obtidas melhores taxas 

de gestação (Oliveira et al., 2013). Além disso, o manuseamento do sémen e/ou a forma 

como é descongelado, são fatores importantes que podem influenciar a qualidade do 

sémen e, assim, os resultados. A eficiência do inseminador é influenciada por estes 

parâmetros e ainda pela sua capacidade de depositar o sémen no local adequado (Perry 

et al., 2012).  

É muito importante garantir que o sémen é descongelado e manipulado 

cuidadosamente de forma a assegurar a preservação da viabilidade espermática. O 

equipamento e material destinado à IA devem ser mantidos sempre limpos, secos e à 

temperatura adequada (Ribeiro, 2015). 

O sémen congelado pode ser armazenado, indefinidamente, em frascos de vidro 

ou palhetas plásticas mantidas em contentores com azoto líquido a -196ºC (Lemma, 

2011). Ter um inventário detalhado, do contentor, permite que as palhetas sejam 

localizadas e removidas com maior facilidade evitando uma exposição longa do sémen 

à temperatura ambiente. Ao remover a palheta do contentor, é imperativo que o técnico 

mantenha as restantes palhetas tão baixas quanto o nível de congelamento do contentor 

(Perry et al., 2012).

Figura 8 – Local de deposição de sémen em bovinos (Fonte: Anderson, 2004) 
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3. Material e métodos 

 

Os dados utilizados neste estudo foram disponibilizados pela ACM. Para a 

avaliação pretendida foram trabalhadas bases de dados, que na sua globalidade 

continham mais de 270.000 registos. 

Uma primeira etapa absolutamente determinante, para os objetivos propostos, é 

a edição dos dados. Para tal foram sequencialmente efetuadas várias junções e/ou 

restrições nas bases de dados iniciais. A metodologia adotada irá sendo abordada à 

medida que os dados forem sendo utilizados para estimativa dos diversos parâmetros 

em estudo. 

 

3.1. Caracterização sociodemográfica 

 

Para análise e caracterização sociodemográfica, foram trabalhadas bases de 

dados referentes ao período de 2000 a 2016. A informação foi disponibilizada em 2 

fontes: uma base de dados com informação anual sobre as fêmeas (número de fêmeas 

adultas vivas inscritas no livro genealógico e respetiva data de nascimento e a marca 

de exploração) e uma outra contendo informação anual relativa aos criadores (data de 

nascimento do criador, marca de exploração, localidade, freguesia e concelho da 

exploração).  

Foi tomada a decisão de analisar os dados referentes a 13 concelhos, 7 do solar 

da raça e 6 da área de dispersão (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Concelhos utilizados no estudo e respetiva sigla 

Marca exploração Iniciais Concelho 

ER Al Alijó 

BK Am Amarante 

EE Bo Boticas 

AV Ca Cabeceiras de Basto 

BB Ce Celorico de Basto 

BC MB Mondim de Basto 

EA Mo Montalegre 

EJ Mu Murça 

AW RP Ribeira de Pena 

EP Sa Sabrosa 

EG Va Valpaços 

EF VP Vila Pouca de Aguiar 

EN VR Vila Real 
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Tabela 3 – Número de registos da base de dados anual (2000 a 2016) com informação relativa às 
fêmeas adultas reprodutoras 

Ano N inicial Fêmeas com dados repetidos Registos eliminados N final 

2000 5929 44 942 4943 

2001 6115 97 978 5040 

2002 6283 143 1017 5123 

2003 6345 192 1047 5106 

2004 6597 252 1070 5275 

2005 6169 255 840 5074 

2006 6219 293 782 5144 

2007 6389 274 751 5364 

2008 6473 324 488 5661 

2009 6154 194 701 5259 

2010 6128 394 696 5038 

2011 5613 203 656 4754 

2012 5692 271 596 4825 

2013 5604 201 532 4871 

2014 5286 99 534 4653 

2015 5084 77 495 4512 

2016 4980 64 403 4513 

Total 101060 377 12528 85155 

 

Numa primeira etapa foram eliminadas as fêmeas que se encontravam repetidas 

e feita a afetação a cada marca de exploração de um código do concelho (tabela 2) que 

permitiu eliminar os dados referentes aos concelhos não abrangidos por este estudo 

(tabela 3). Em sequência foi feita a junção das duas bases de dados o que permitiu obter 

a idade dos criadores e estabelecer 5 classes etárias (criadores com idade igual ou 

inferior a 40 anos, criadores com idades compreendidas entre os 41 e 50 anos, criadores 

com idades compreendidas entre os 51 e 60 anos, criadores com idades compreendidas 

entre os 61 e 70 anos e criadores com idade superior a 70 anos). Para a classificação 

da dimensão da exploração foram criadas 4 classes: 1 a 5 animais, 6 a 10 animais, 11 

a 20 animais e mais de 20 animais. 

Estes dados permitiram o estudo: 

• Evolução dos efetivos ao longo dos últimos 17 anos (número total de 

fêmeas por ano e número médio de fêmeas adultas reprodutoras por 

concelho); 

• Número médio de explorações por concelho e total de explorações por 

ano; 

• Idade média das fêmeas adultas reprodutoras por ano e por concelho; 
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• Dimensão e encabeçamento médio das explorações por ano e por 

concelho; 

• Estrutura etária dos criadores por ano e por concelho. 

 

3.2. Caracterização de parâmetros reprodutivos 

 

O estudo dos parâmetros reprodutivos foi efetuado com registos de fêmeas 

adultas reprodutoras nascidas a partir de 1998 e com registos reprodutivos referentes 

aos anos de 1999 a 2015. Esta condição foi estabelecida visto ser a partir do ano de 

1998 que a genealogia e o registo das inseminações permitem análises válidas.  

Os registos facultados pela ACM encontravam-se divididos em duas bases de 

dados: base de dados 1 (bd_1) que contém o registo de todos os nascimentos e 

respetiva genealogia desde 1 de janeiro de 1967 até 03 de outubro de 2016 e a base 

de dados 2 (bd_2) que possui os registos de cobrição natural (CN) desde 22 de fevereiro 

de 1992 a 19 de setembro de 2016 e de inseminação artificial (IA) desde 27 de março 

de 1995 até 16 de junho de 2016. Não estando o ano civil de 2016 completo decidiu-se 

não ter em conta este ano nas análises dos parâmetros reprodutivos. 

 

A primeira etapa da edição de dados consistiu na junção das bases de dados 

bd_1 e bd_2 (Microsoft Access Database 2016) da qual resultou a base de dados 3 

(bd_3) com 71655 registos. Posteriormente, na bd_3, fez-se a restrição da idade das 

fêmeas, contemplando apenas fêmeas nascidas a partir do ano de 1998. A base de 

dados resultante (bd_3) ficou com 36.579 registos (figura 9).  

Numa segunda etapa, tornou-se a fazer a ligação de tabelas para obter os 

registos dos partos de cada fêmea em estudo, resultando na base de dados 4 (bd_4) 

com 78.040 registos.  
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bd_1 

N= 102.767 

bd_2  

N= 71.655 

bd_3 

N= 71.655 

bd_1 

N= 102.767 

bd_3  

N=36.579 

bd_4 

N= 78.040 

1ª etapa 

2ª etapa 

 

3ª etapa 

• Eliminados animais sem data de 
nascimento: (N= 6108) 

• Eliminadas todas as fêmeas 
nascidas antes de 1998 (N= 28.968) 

• Junção dos dados dos 
partos aos registos das 
fêmeas 

Figura 9 – Esquema representativo da edição de base de dados através do Microsoft Office 
Access Database  



Material e métodos 

33 

 

Figura 10 – Junção da bd_1 com a bd_2 – 1ª etapa 

 

 

Figura 11 – Junção da bd_1 com a bd_3 – 2ª etapa 

 

Para a análise dos parâmetros reprodutivos utilizou-se a bd_4 (n= 78.040) que 

continha os registos dos partos resultantes de cobrição natural e inseminação artificial. 

De forma a obter apenas os registos com ciclo completo de partos, cobrições e 

inseminações foram feitas algumas restrições (figura 12). Foram eliminados todos os 

registos de inseminações e cobrições que apareciam no fim dos ciclos das vacas e não 

resultaram em parto, e todos os partos que não continham registo e data de CN e/ou IA, 

o que originou a base de dados 5 (bd_5, n= 42.490). 
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Tabela 4 – Restrição de dados – bd_5 

 Número de registos eliminados 

Partos sem registos de IA’s ou CN’s 33221 

Cobrições ou IA’s que não resultaram em parto 2286 

Fêmeas só com um registo 42 

Total 35550 

 

 

 

Figura 12 – Exemplo dos registos eliminados sem sentido biológico para constituição da bd_5 

  

Estes dados permitiram o estudo de parâmetros reprodutivos, tais como: 

• Distribuição dos partos por ano, em função do sexo do vitelo; 

• Distribuição dos partos por ano e por mês do ano em função do método de 

fecundação; 

• Proporção relativa do método de fecundação utilizado, por ano e por concelho; 

• Idade ao primeiro parto (IDP1), intervalo entre partos (IP), duração da gestação 

(DG), geral e para a IA, em função do sexo do vitelo; 

• Idade ao primeiro parto, geral e para a IA, por concelho; 

• Intervalo entre partos, geral e para a IA por ordem de parto; 

• Distribuição de frequências, para o IP, em função do método de fecundação; 

• Duração da gestação, geral e para a IA, por ordem de parto; 

• Longevidade produtiva; 

• Intervalo entre parto e primeira IA, intervalo entre IA’s, intervalo parto-IA 

fecundante e número de IA’s por parto; 
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• Eficiência da técnica de IA em função do inseminador, do touro, da dimensão da 

exploração e do escalão etário do criador; 

• Análise dos custos de IA ao criador por parto. 

 

Para a análise da idade ao primeiro parto, intervalo entre partos e duração da 

gestação foram feitas as restrições apresentadas na tabela 5. Foi utilizada a bd_5 que 

continha 42.490 registos. 

 

Tabela 5 – Restrições para os parâmetros Idade ao primeiro parto, Intervalo entre partos e 

Duração da gestação (m=meses; d=dias) 

Parâmetros Registos 

Idade ao primeiro parto 

(IDP1) (m) 

Amplitude inicial 17 - 140 

Restrição 19 - 36 

N final 2639 

Intervalo entre partos 

(IP) (d) 

Amplitude inicial 9 - 3925 

Restrição 290 - 726 

N final 10135 

Duração da gestação 

(DG) (d) 

Amplitude inicial 0 - 2253 

Restrição 270 - 300 

N final 15392 

 

As restrições aplicadas aos parâmetros apresentados na tabela 5, foram 

definidas de acordo com critérios objetivos:  

a) para o parâmetro IDP1 o limite inferior de 19 meses corresponde ao definido 

pela ACM nos estudos da avaliação genética da Raça Maronesa, o limite 

superior de 36 meses permite aos produtores receberem o apoio à produção 

“Pagamento complementar à manutenção de raças autóctones”; 

b) para o intervalo entre partos o valor de 290 dias corresponde ao limite 

fisiológico de capacidade reprodutiva valor máximo de 726 permite ao 

produtor receber pelo menos um apoio à produção “Pagamento 

complementar à manutenção de raças autóctones”; 

c) para a duração da gestação estabeleceu-se um mínimo de 270 dias e um 

máximo de 300 dias que comtempla critérios fisiológicos e o período que os 

produtores têm disponível para o registo dos vitelos após o parto que é de 

20 dias. 

 



Material e métodos 

36 

Para o estudo dos dados relativos à inseminação artificial, foram eliminados 

todos os ciclos em que os partos resultavam de CN. A base de dados para o estudo da 

eficiência da IA ficou com 22.434 registos (bd_6). 

 

Tabela 6 – Registos eliminados de ciclos resultantes de cobrição natural 

Critérios Número de registos eliminados 

Ciclos com registos de CN 20057 

 

Para a análise dos intervalos parto - primeira IA, entre IA’s e parto – IA 

fecundante (dias em aberto) foram feitas as restrições apresentadas na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Restrições dos parâmetros Intervalo parto – primeira IA, intervalo entre IA’s, parto – 
primeira IA e intervalo parto – IA fecundante (dias) 

Parâmetros Registos 

Parto – 1ª IA (d) 

Amplitude inicial 1 - 1655 

Restrição 30 - 395 

N final 6836 

Intervalo entre IA’s (d) 

Amplitude inicial 0 - 796 

Restrição 18 - 340 

N final 4213 

Parto – IA fecundante 

(d) 

Amplitude inicial 0 - 1655 

Restrição 30 - 395 

N final 7230 

 

As restrições aplicadas aos parâmetros apresentados, foram definidas de acordo 

com os seguintes critérios: 

a) para o intervalo entre IA’s o limite mínimo de 18 dias contempla o limite 

inferior do intervalo de duração média do ciclo éstrico para fêmeas bovinas e 

um máximo de 340 dias para permitir cumprir o IP de 726 dias; 

b) para os intervalos parto 1ª IA e parto – IA fecundante estabeleceu-se o 

mínimo de 30 dias que corresponde ao tempo necessário para a involução 

uterina e o máximo de 395 dias para cumprir o IP de 726 dias. 

 



Resultados e discussão 

37 

3.3. Análise estatística 

 

Para a edição das bases de dados utilizou-se o software Microsoft Office Access 

Database 2016, Microsoft Office Excel 2016 e o Microsoft Visual FoxPro 9.0. 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o JMP® 13.1.0 statistical 

analysis software (2016 SAS Institute, INC). 

Foram feitas análises de variância para os parâmetros estudados. Quando as 

diferenças foram estatisticamente significativas foram realizadas análises de 

comparações múltiplas pelo teste de Tukey-Kramer. 

Os resultados expressos em percentagens ou frequências foram analisados 

usando o teste de qui-quadrado de Pearson. 

Para os parâmetros sociodemográficos foram ainda feitos testes de comparação 

de médias (ANOM) com a média geral. 

As diferenças foram consideradas significativas para P<0,0001, P<0,001 e 

P<0,05.
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4. Resultados e discussão  

4.1. Parâmetros sociodemográficos 

 

A primeira etapa na análise dos parâmetros sociodemográficos consistiu na 

determinação do número de animais existentes, número de explorações, idade média e 

encabeçamento médio por criador por concelho e por ano para o período entre 2000 a 

2016. Os dados relativos ao número de fêmeas reprodutoras inscritas no livro de adultos 

foram calculados com referência ao último dia de cada ano civil. Contudo, é difícil a 

contabilização real do número de fêmeas presentes em cada exploração uma vez que 

existe uma elevada movimentação de animais entre criadores/explorações. 

 

4.1.1. Número de explorações, número de fêmeas, idade média 

e percentagem do efetivo global 

 

Foi determinada a média para os parâmetros: número de explorações, número 

de fêmeas, idade das fêmeas e efetivo global e testados os efeitos “ano” e “concelho”. 

A percentagem do efetivo global é calculada através da divisão do número total de 

fêmeas no concelho para os 16 anos pelo total de fêmeas de todos os concelhos de 

todos os anos. 

Não é apresentada a análise do número médio de criadores por concelho visto 

esta ser análoga à distribuição do número médio de explorações.  
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Tabela 8 – Número médio de explorações, fêmeas e idades (anos) por ano e por concelho ± erro-

padrão da média (EPM) 

 N Explorações  N Fêmeas Idade Fêmeas % Efetivo Global 

Concelho  ± EPM   ± EPM  ± EPM  ± EPM 

Al 27,2fgh ± 10,2  115,0fgh ± 5,9 7,0def ± 0,2 2,2fgh ± 0,13 

Am 17,1gh ± 0,4  44,3hi ± 2,4 7,8bcd ± 0,2 0,9hi ± 0,06 

Bo 47,3ef ± 2,6  133,8fgh ± 3,6 8,1b ± 0,2 2,6fg ± 0,05 

Ca 108,6d ± 5,8  332,7e ± 9,5 8,0bc ± 0,2 6,4e ± 0,14 

Ce 10,7h ± 0,9  26,5i ± 2,4 8,3ab ± 0,3 0,5i ± 0,04 

MB 188,3c ± 32,5  526,3d ± 12,1 7,2cdef ± 0,2 10,3d ± 0,36 

Mo 70,3e ± 4,2  175,6f ± 10,6 9,0a ± 0,3 3,4f ± 0,17 

Mu 34,2fgh ± 10,1  58,1ghi ± 6,7 7,9bc ± 0,2 1,1ghi ± 0,03 

RP 253,8b ± 9,7  1179,5b ± 11,0 6,8f ± 0,2 22,9b ± 0,34 

Sa 20,9gh ± 2,0  71,1ghi ± 9,0 7,8bcde ± 0,2 1,4ghi ± 0,06 

Va 39,4fg ± 1,2  113,1fgh ± 9,5 6,8f ± 0,3 2,2fgh ± 0,16 

VP 242,6b ± 13,2  875,5c ± 15,1 7,0ef ± 0,1 17,0c ± 0,43 

VR 361,8a ± 16,8  1357,7a ± 58,3 8,2ab ± 0,2 26,1a ± 0,83 

*Níveis assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 

 

Verificaram-se diferenças significativas no número de explorações, número e 

idade média das fêmeas e percentagem do efetivo global, por concelho (P<0,0001) mas 

sem efeito significativo do ano exceto para o parâmetro idade das fêmeas (P< 0,0001). 

No entanto, verifica-se ao longo dos anos uma redução acentuada no número de 

explorações (aproximadamente 50%) enquanto o número de fêmeas por ano se mantém 

relativamente constante (tabela 3 e tabela 10). 

Da análise global dos 13 concelhos, para os parâmetros estudados, destacam-

se os concelhos de Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real 

que representam mais de 75% do efetivo médio global. Detêm os valores mais elevados 

para o número médio de explorações e número médio de fêmeas (tabela 8). Já Alves 

(1993) destacava estes quatro concelhos com sendo dos mais representativos da raça. 

Refere ainda que Mondim de Basto era o concelho com maior efetivo bovino e Celorico 

de Basto o mais baixo. No período de estudo (2000-2016) o concelho com maior 

representatividade é Vila Real com 26% do efetivo total e Celorico de Basto continua a 

ser o menos representativo com 0,5%. Assim sendo, decidiu-se efetuar, para os 

parâmetros em estudo, não só uma análise individual dos 13 concelhos, mas uma 

comparação entre estes 4 concelhos. 
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Figura 13 – Número médio de explorações, dimensão média do efetivo e idade média das fêmeas, 

por concelho 

 

A figura 13 mostra que o concelho de Alijó apresenta uma dimensão média da 

exploração superior aos restantes concelhos e Ribeira de Pena destaca-se, dos 4 

concelhos com maior representatividade da raça, por ser o concelho com maior 

dimensão média. 

 

 

Para o parâmetro idade das fêmeas verificou-se um efeito significativo do ano 

(P<0,0001). Da análise dos resultados conclui-se que a idade média das fêmeas 

aumenta até ao ano de 2004 (figura 14) e vai sofrendo flutuações sendo que, no ano de 

2016 é próxima da idade média obtida (7,7 anos). 

Ribeira de Pena destaca-se dos restantes concelhos com o efetivo bovino mais 

jovem comparativamente à média. Por outro lado, Montalegre é o concelho que detêm 

um efetivo bovino mais velho (figura 14). 

A idade média da população de fêmeas reprodutoras é de 7,7 ± 1,1 anos. Para 

a raça Barrosã Almeida (2000) obteve uma idade média das fêmeas de 7,6 anos, Silva 

A B 

Figura 14 – Idade média das fêmeas – Comparação com a média global, por concelho 
(A) e por ano (B) 
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(2013) para a raça Minhota refere uma idade média de 7,9 ± 4,0 anos e ainda Galvão 

(2010) encontrou idades médias de 8,0 ± 1,2 anos para as fêmeas de raça Mirandesa. 

 

 

Figura 15 – Idade média das fêmeas – Comparação com a média global do concelho por ano 

 

Apesar da mesma tendência de variação da idade média das fêmeas para os 

concelhos de MB, RP, VP e VR (figura 15), a média para os anos estudados é 

significativamente diferente entre estes 4 concelhos, apresentado RP a média mais 

baixa (6,8 ±0,2 anos) e VR a idade média mais elevada (8,2 ± 0,2 anos) (tabela 8). 

 

MB RP 

VP VR 
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Figura 16 – Evolução da idade média das fêmeas, para os 4 concelhos, por ano 

 

A figura 16 mostra a evolução da idade média das fêmeas para os concelhos de 

MB, RP, VP e VR entre os anos de 2000 e 2016 e a sua posição em relação à média 
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anual. Para o ano 2000 constata-se uma idade média diferente entre estes 4 concelhos 

com posterior tendência de aproximação ao valor da média global ao longo dos anos. 

Vila Real foi sempre o concelho com maior média de idade das fêmeas 

reprodutoras (8,2 ± 0,2 anos), mas a partir do ano 2004 apresentou uma tendência de 

queda o que indicia renovação do efetivo. 

 

Figura 17 – Evolução da idade média das fêmeas para os 4 concelhos, por ano, tendo o ano 

2000 como índice 100 

 

Na figura 17 está representada a evolução da idade média das fêmeas 

considerando o ano 2000 como ano base com o índice 100.  

Ribeira de Pena é o concelho que aumenta em quase 45% a idade média das 

fêmeas, ao longo dos 16 anos. Nos restantes 3 concelhos mantêm-se a tendência de 

aumento da idade média, mas numa percentagem inferior. Vila Real apesar de ser o 

concelho que apresenta uma idade média superior é também o que evidencia um menor 

acréscimo percentual de idade ao longo dos 16 anos - variação de aproximadamente 

13,5%. 

No ano 2000, RP apresentava o efetivo mais jovem (figura 16) entre os 4 

concelhos destacados e até ao ano 2004 não evidenciou renovação relevante do efetivo. 

Vila Pouca de Aguiar é o concelho que se manteve mais próximo da média ponderada 

ao longo dos anos (figuras 16 e 17). 

 

O número médio de explorações tem vindo a diminuir gradualmente ao longo 

dos anos observando-se uma redução entre o ano 2000 e 2016 de aproximadamente 
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45% (tabela 10), o que não se verifica com o número médio de fêmeas que não 

apresentam diferenças significativas ao longo dos anos. O número médio de fêmeas 

aumentou até ao ano de 2008 e desde aí que existe uma diminuição gradual (tabela 3). 

Apesar destas diminuições a percentagem do efetivo global manteve-se estável.  

 

4.1.2. Dimensão da exploração e encabeçamento médio 

 

Para a análise do parâmetro “dimensão da exploração” foram estabelecidas 4 

classes (1 a 5 fêmeas, 6 a 10 fêmeas, 11 a 20 fêmeas e mais de 20 fêmeas) efetuadas 

as contagens de explorações por classe e a percentagem que cada uma representa no 

total de explorações por ano (tabela 9 e figura 18). Na análise deste parâmetro, conclui-

se que o número de explorações com menos fêmeas (1 a 5) têm vindo a diminuir 

gradualmente com uma redução, em 17 anos, de cerca de 50%, mas mantendo-se esta 

classe como sendo sempre a mais representativa do tipo de dimensão de exploração 

para a Raça Maronesa. Na classe de “>20 fêmeas” apesar de ter duplicado o número 

de explorações entre 2000 e 2016 continua a ser a classe menos representativa. 

Para as classes de 1 a 5 fêmeas e mais de 20 fêmeas, os efeitos ano e concelho 

são significativos (P<0,0001); para as outras duas classes apenas o efeito concelho é 

que é significativo (P<0,0001). 
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Tabela 9 – Número e percentagem de explorações por classes  

Número e percentagem de explorações 

Ano 1 a 5 % 6 a 10 % 11 a 20 % >20 % Total 

2000 1597 90,18 115 6,49 45 2,54 14 0,79 1771 

2001 1583 89,64 123 6,96 44 2,49 16 0,91 1766 

2002 1570 89,56 120 6,85 45 2,57 18 1,03 1753 

2003 1556 89,63 115 6,62 47 2,71 18 1,04 1736 

2004 1557 89,43 120 6,89 43 2,47 21 1,21 1741 

2005 1392 87,88 126 7,95 46 2,90 20 1,26 1584 

2006 1351 87,73 122 7,92 43 2,79 24 1,56 1540 

2007 1302 85,66 143 9,41 49 3,22 26 1,71 1520 

2008 1247 84,37 144 9,74 56 3,79 31 2,10 1478 

2009 1201 85,06 132 9,35 54 3,82 25 1,77 1412 

2010 1115 83,90 134 10,08 58 4,36 22 1,66 1329 

2011 1018 83,31 129 10,56 52 4,26 23 1,88 1222 

2012 958 81,67 134 11,42 57 4,86 24 2,05 1173 

2013 912 81,14 130 11,57 55 4,89 27 2,40 1124 

2014 868 80,82 125 11,64 53 4,93 28 2,61 1074 

2015 823 79,59 132 12,77 52 5,03 27 2,61 1034 

2016 749 77,06 145 14,92 48 4,94 30 3,09 972 

Total 20799 85,84 2189 9,03 847 3,50 394 1,63 24229 

 

 

Figura 18 – Percentagem do número de explorações para cada classe (A) 1 a 5 fêmeas, (B) 6 a 10 
fêmeas, (C) 11 a 20 fêmeas (D) mais de 20 fêmeas 

A B 

C D 
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Dos 4 concelhos com maior representatividade da raça, Vila Real mantêm-se 

dentro da média da “dimensão da exploração” nas 4 classes. Mondim de Basto, Ribeira 

de Pena e Vila Pouca de Aguiar detêm maior número de explorações com maior 

dimensão média (11 a 20 e mais de 20 fêmeas). Ribeira de Pena é o concelho que 

apresenta mais explorações na classe “> 20 fêmeas”, já Murça é o que apresenta maior 

número de explorações com 1 a 5 fêmeas (figura 19). 

 

 

Figura 19 – Percentagem do número de explorações para cada classe (A) 1 a 5 fêmeas, (B) 6 a 
10 fêmeas, (C) 11 a 20 fêmeas 2 (D) mais de 20 fêmeas nos 13 concelhos 
representativos da raça 

 

 

A B 

C D 

Figura 20 – Encabeçamento médio por criador por ano 

 Encabeçamento médio 

Ano  ± EPM 

2000 2,39e ± 0,19 

2001 2,41e ± 0,18 

2002 2,44e ± 0,19 

2003 2,47e ± 0,18 

2004 2,63de ± 0,19 

2005 2,74de ± 0,19 

2006 2,87cde ± 0,21 

2007 3,11bcde ± 0,25 

2008 3,46abcde ± 0,30 

2009 3,35abcde ± 0,30 

2010 3,47abcde ± 0,33 

2011 3,67abcd ± 0,38 

2012 4,00abc ± 0,52 

2013 4,17ab ± 0,54 

2014 4,23ab ± 0,54 

2015 4,27ab ± 0,56 

2016 4,30a ± 0,46 
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Apesar da diminuição do número fêmeas e do número de explorações (tabelas 

3 e 9), os criadores que permanecem na atividade pecuária aumentaram o seu efetivo, 

o que permite que o encabeçamento médio, atualmente, seja de 4,30 ± 0,46 fêmeas por 

exploração. Em 17 anos aumentou em média 1,91 animais por exploração. 

Os efeitos ano e concelho no parâmetro “encabeçamento médio” revelaram-se 

altamente significativos (P<0,0001), figuras 20 e 21.  

 

 
Figura 21 – Encabeçamento médio (número de fêmeas adultas/criador) por concelho 

 

Dos concelhos com maior expressividade Ribeira de Pena é o que continua a 

destacar-se dos restantes com um encabeçamento médio de 4,8 fêmeas reprodutoras 

por exploração. Em 1993, Alves já referia Ribeira de Pena juntamente com Celorico de 

Basto como os concelhos com maior número de fêmeas por criador (3,6 fêmeas 

reprodutoras). 

O concelho de Alijó apresenta uma média de 5,2 fêmeas reprodutoras por 

exploração e em sentido oposto encontra-se Murça com um encabeçamento médio de 

1,8. 

Conclui-se que existe uma renovação reduzida do efetivo ao longo dos anos, 

nomeadamente nos concelhos com menor encabeçamento (tabela em anexo I). 

 

4.1.3. Escalão etário dos criadores 

 

A idade dos criadores foi dividida em 5 classes (< 40 anos, 41-50 anos, 51-60 

anos, 61-70 anos e > 70 anos) e efetuadas as contagens de criadores por classe etária 
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e calculada a percentagem de criadores em cada classe e em relação ao total por ano 

(tabela 10). Foi analisado o efeito ano e efeito concelho para o parâmetro em estudo 

tendo-se revelado significativo para ambos os efeitos (P< 0,0001). 

 

Tabela 10 - Escalão etário dos criadores, média por classes e percentagem do total 

Escalão etário dos criadores (anos) 

Ano <40 % 41-50 % 51-60 % 61-70 % >70 % Total 

2000 297 19,84 321 21,44 414 27,66 382 25,52 83 5,54 1497 

2001 268 18,01 317 21,30 409 27,49 386 25,94 108 7,26 1488 

2002 241 16,43 313 21,34 393 26,79 398 27,13 122 8,32 1467 

2003 213 14,90 260 18,18 355 24,83 417 29,16 185 12,94 1430 

2004 213 14,94 257 18,02 360 25,25 418 29,31 178 12,48 1426 

2005 175 13,38 235 17,97 340 25,99 394 30,12 164 12,54 1308 

2006 142 12,38 206 17,96 283 24,67 355 30,95 161 14,04 1147 

2007 137 11,06 222 17,92 315 25,42 368 29,70 197 15,90 1239 

2008 123 10,17 201 16,63 317 26,22 354 29,28 214 17,70 1209 

2009 103 8,96 187 16,26 298 25,91 340 29,57 222 19,30 1150 

2010 90 8,41 167 15,61 278 25,98 323 30,19 212 19,81 1070 

2011 76 7,62 153 15,33 260 26,05 293 29,36 216 21,64 998 

2012 70 7,27 134 13,91 246 25,55 286 29,70 227 23,57 963 

2013 62 6,70 129 13,93 227 24,51 280 30,24 228 24,62 926 

2014 53 5,97 126 14,19 201 22,64 268 30,18 240 27,03 888 

2015 43 5,01 115 13,39 191 22,24 251 29,22 259 30,15 859 

2016 31 3,83 102 12,59 185 22,84 219 27,04 273 33,70 810 

 

A idade média dos criadores tem vindo a aumentar ao longo dos anos a classe 

“< 40 anos” diminui drasticamente representando, no ano de 2016, apenas cerca de 4% 

dos criadores. Os criadores da classe “> 70 anos” passam de uma representatividade 

de aproximadamente 6% em 2000 para cerca de 34% em 2016. As classes que 

apresentam menor variação no número de criadores são a dos 51 aos 60 anos e dos 61 

aos 70 anos (tabela 10 e figura 22). 
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Figura 23 – Variação percentual dos criadores para os escalões etários <40 e >70 anos para os 

concelhos de MB, RP, VP e VR 

 

A B 

C D 

E 

Figura 22 – Representação gráfica da percentagem de cada classe etária dos criadores ao longo 
dos anos. (A) menos de 40 anos, (B) 41 a 50 anos, (C) 51 a 60 anos, (D) 61 a 70 
anos e (E) mais de 70 anos 
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Quando se analisam os dados para os 4 concelhos mais representativos da raça 

constata-se que a idade média dos criadores aumenta com o passar dos anos tal como 

acontece nos restantes concelhos. Ribeira de Pena é o concelho que apresenta os 

criadores mais jovens (<40 e 41 a 50 anos) e Vila Pouca de Aguiar e Vila Real maior 

percentagem média de criadores nas classes etárias mais elevadas (61 a mais de 70 

anos) (figuras 22 e 23). 

 

 

 

Os concelhos de Celorico de Basto e Montalegre representam os extremos em 

termos de idade média dos criadores (Ce – maior percentagem criadores < 40 anos e 

Mo – maior percentagem de criadores >70 anos), relativamente aos concelhos mais 

próximos do solar da raça. 

 

A B 

C D 

E 

Figura 24 – Representação gráfica da percentagem da classe etária dos criadores por 
concelhos. (A) menos de 40 anos, (B) 41 a 50 anos, (C) 51 a 60 anos, (D) 61 a 
70 anos e (E) mais de 70 anos 
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Tal como acontece com o número de explorações também o número de 

criadores diminui ao longo dos anos em estudo (tabela 9 e 10). 

De um modo geral, Ribeira de Pena, dos 4 concelhos com maior 

representatividade da raça, não é o que apresenta maior número de explorações (tabela 

8), porém, estas detêm efetivos de maior dimensão (figura 21), com fêmeas 

reprodutoras mais jovens (figuras 13 e 14) e com maior taxa de renovação do efetivo. 

Também é o concelho que tem os criadores mais jovens (figura 24). 

 

4.2. Parâmetros reprodutivos 

Para a avaliação dos parâmetros reprodutivos em estudo foram utilizados os 

dados constantes da bd_4 (n= 78.040) respeitantes aos registos de partos resultantes 

de cobrição natural e inseminação artificial entre os anos de 1999 a 2015.  

Foram obtidas estimativas para a distribuição dos partos, para a idade ao 

primeiro parto (IDP1), para o intervalo entre partos (IP), para a duração da gestação 

(DG) e para a longevidade produtiva. 

 

4.2.1. Distribuição dos partos e método de fecundação 

 

a. Distribuição dos partos, por ano, em função do sexo do vitelo 

 

Dos 62.312 partos de vitelos maroneses registados, ao longo dos dezasseis 

anos, nasceram 30.523 fêmeas e 31.789 machos. Como era expectável manteve-se a 

proporcionalidade no sexo das crias nascidas ao longo dos anos verificando-se, no 

entanto, que nascimento de vitelos machos é ligeiramente mais elevado do que o de 

Figura 25 – Distribuição dos partos, por ano, em função do sexo do vitelo 
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fêmeas. O maior pico de nascimentos ocorreu no ano de 2007. O efeito ano não é 

significativo na distribuição dos partos ao longo dos anos.  

 

b. Distribuição dos partos (total e por IA) por meses do ano 

 
Figura 26 – Distribuição média dos partos ao longo dos meses do ano. Comparação do número 

total de partos (IA mais CN) com partos resultantes de IA  

 

Na figura 26 é apresentado o número total de partos, dos 17 anos de estudo, 

distribuídos pelos meses do ano. Não é notória sazonalidade na distribuição dos partos 

em função do mês do ano. No entanto quando analisados os dados totais observa-se 

um pico de partos nos meses de janeiro e outubro e uma repartição uniforme para os 

restantes meses do ano. Já Alves (1993) verificou a ausência de sazonalidade na raça. 

A concentração de partos num determinado mês deve-se a uma decisão de maneio 

reprodutivo por parte dos criadores, confirmado por Carreira (2000), e do regime 

alimentar que reflete as flutuações na produção forrageira anual. 

Também, tradicionalmente, os criadores preferem como época de cobrição 

principal os meses de março e abril de modo a que os partos ocorram no início do ano 

seguinte o que possibilita que na primavera subsequente as crias já com 2/3 meses de 

idade disponham de pasto em abundância e de qualidade. 
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c. Distribuição dos partos resultantes de CN e IA 

 
Figura 27 – Número total de partos, número de partos resultantes de cobrição natural e de 

inseminação artificial e número de IA’s por ano 

 

O número de partos sofreu uma quebra assinalável no ano de 2010 o que reflete 

a quebra do efetivo verificada para os anos de 2008 e 2009. 

A partir da observação das figuras 27, 28 e 29 constata-se que o recurso à 

inseminação artificial aumentou progressivamente ao longo dos anos, observando-se 

no ano de 2010, a inversão no recurso a estas técnicas de fecundação: o registo de IA 

ultrapassou o registo de CN (figura 27). Tal diferença pode não ser na realidade tão 

acentuada pois apesar de existir um aumento efetivo do uso de IA, continuam a 

prevalecer muitas explorações com touro próprio e sem registo das cobrições. Quando 

analisados os registos de nascimentos e das CN e IA (figura 25, 27 e 28) observa-se 

uma quebra no ano de 2009 o que consequentemente originou uma redução no número 

de nascimentos no ano de 2010. A razão desta quebra deve-se, essencialmente, a 

problemas sanitários. Neste ano ocorreu um número extraordinário de abates sanitários 

devido ao aumento de ocorrências de casos de brucelose condicionando assim o 

número de nascimentos. O aumento do recurso à IA assenta nas mesmas razões; as 

fêmeas de explorações em sequestro e sem touro próprio estão impedidas de se 

deslocar ao posto de cobrição, obrigando os criadores de utilizar como método de 

fecundação a IA. 
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Figura 28 – Proporção relativa de cobrição natural e inseminação artificial por ano 

 

Figura 29 – Média de serviços de cobrição natural e inseminação artificial por ano nos concelhos 

mais representativos da raça Maronesa 

 

Quando se procede à análise dos registos de inseminação artificial nos 4 

concelhos destacados observa-se o mesmo aumento progressivo do recurso à IA. 

Porém, Vila Real é o concelho onde esta técnica reprodutiva é menos utilizada, 

verificando-se apenas em 2012 o número de IA’s registadas ultrapassem os registos de 

CN (figura 29). 

Vila Pouca de Aguiar é o concelho que utiliza mais a IA’ comparativamente aos 

restantes, prática que se instalou devido a problemas sanitários, alguns surtos de 

brucelose e tuberculose (figura 29). 
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4.2.2. Idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, 

duração da gestação e longevidade produtiva 

 

Fatores como a taxa de conceção, a deteção de cios e a ocorrência de distúrbios 

pós-parto afetam a conceção, a taxa de mortalidade embrionária e o período voluntário 

de espera. Estes fatores têm grande impacto no benefício económico das explorações, 

todavia, é o aumento do intervalo entre partos que gera maiores perdas económicas 

(Gallego et al., 2012).  

Para o estudo a idade ao primeiro parto (IDP1), intervalo entre partos (IP) e a 

duração da gestação (DG) analisaram-se os dados de registos de partos totais 

comparativamente aos partos apenas resultantes de IA, no período de 1999 a 2015. 

Foram estimadas, para estes parâmetros, as médias em função do método de 

fecundação e do sexo do vitelo (tabela 11). 

Para cada parâmetro procedeu-se à análise de variância e ao teste de 

comparação de médias para os efeitos ano, concelho, idade dos criadores e mês do 

parto. 

  

Tabela 11 – Idade ao primeiro parto (IDP1) em meses, intervalo entre partos (IP) e duração da gestação 
(DG em dias) ± desvio-padrão (DP) (d=dias; m=meses) 

  IDP1 (m)  IP (d) DG (d) 

 N Média ± DP N Média ± DP N Média ± DP 

Total 2629 27,14 ± 3,90 10135 448,87 ± 109,01 15392 285,45 ± 6,52 

Machos - - 5158 447,99 ± 107,76 7778 285,65 ± 6,64 

Fêmeas - - 4977 449,78 ± 110,29 7614 285,25 ± 6,38 

IA 1757 27,38 ± 3,85 5039 450,88 ± 108,40 7006 288,37 ± 6,14 

Machos - - 2615 451,13 ± 107,56 3582 288,72 ± 6,17 

Fêmeas - - 2424 450,60 ± 109,32 3424 288,01 ± 6,08 

 

a. Idade ao primeiro parto 

 
A idade ao primeiro parto avalia, indiretamente, a condição corporal das fêmeas, 

a heritabilidade da característica e as condições de maneio. Uma redução do IDP1 

aumenta a vida produtiva das vacas, o número de vitelos por vaca e a produtividade 

numérica (Gallego et al., 2012). 

Para o parâmetro IDP1 foi efetuada uma restrição aos dados iniciais (19 meses> 

IDP1 <36 meses) que se baseou em critérios fisiológicos e nos valores máximos 

admissíveis pela ACM. A análise dos 2629 dados permitiu obter uma idade média ao 

primeiro parto de 27 meses. Quando utilizados só os dados relativos à IA, a idade ao 
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primeiro parto é ligeiramente mais elevada. O valor médio obtido para a IDP1, 

ligeiramente superior a 24 meses, confirma que é possível nesta raça atingir o primeiro 

parto em idades precoces o que obviamente contribui para uma maior rentabilidade das 

explorações. 

Carreira em 2000 obteve resultados similares para a IDP1 para fêmeas da raça 

Maronesa. Também Teixeira e Alves (2013) referem um valor médio para a IDP1 em 

vacas Maronesas de 825,1 ± 113,7dias (27,28 meses). Quando comparado com outras 

raças autóctones, Almeida (2000) refere uma idade ao primeiro parto para a raça 

Barrosã de 29,3 ± 3,5 meses e Vijil et al. (2009) para a raça bovina Serrana de Teruel 

de 32,3 ± 7,8meses, valores ligeiramente mais elevados do que os referenciados para 

a raça Maronesa. Para a raça Minhota, Araújo (2006) obteve uma idade média de 26,3 

± 3,67 meses. 

Num estudo mais recente para a raça Maronesa, para a idade média ao primeiro 

parto Teixeira et al. (2016) obteve uma média de 828 ± 116 dias (27,3 meses). A idade 

ideal para o primeiro parto seriam os 24 meses o que permitiria aos criadores aumentar 

a produtividade numérica e a rentabilidade das explorações. Os criadores têm uma 

noção empírica de que os 24 meses de idade seriam a altura ideal para a primeira 

fecundação; usam o desenvolvimento corporal das vacas como indicador, não 

aproveitam os primeiros cios após o estabelecimento da puberdade, o que 

consequentemente atrasa a idade ao primeiro parto. Segundo Carreira (2000) é decisão 

dos criadores cobrir as novilhas para depois dos 16/18 meses de idade. 

 

Tabela 12 – Idade ao primeiro parto, em meses, por concelho ± desvio-padrão (DP) 

Idade ao primeiro parto (meses) 

 Total IA 

Concelho Nº de partos  ± DP Nº de partos  ± DP 

Al 23 28,3abc ± 4,5 4 27,0ab ± 5,0 

Am 25 28,6abc ± 4,2 16 27,6ab ± 3,6 

Bo 33 26,4abc ± 4,7 19 25,7ab ± 4,3 

Ca 219 26,6bc ± 3,5 162 26,8b ± 3,3 

Ce 14 29,4abc ± 5,1 13 29,8ab ± 5,1 

MB 417 27,5abc ± 3,6 137 28,1a ± 3,7 

Mo 13 27,5abc ± 4,1 7 27,9ab ± 4,3 

Mu 41 26,2abc ± 4,1 17 27,9ab ± 4,0 

RP 651 27,7a ± 3,9 252 28,0a ± 3,8 

Sa 24 26,3abc ± 4,0 10 26,4ab ± 4,6 

Va 30 27,1abc ± 4,0 19 27,1ab ± 3,9 

VP 786 26,4c ± 4,0 394 26,9ab ± 3,8 

VR 353 27,6ab ± 4,0 107 27,8ab ± 4,1 
*Valores assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 

 

Para o parâmetro IDP1 foram testados os efeitos concelho, ano de parto, idade 

do criador e mês de parto. O efeito ano do parto revelou-se altamente significativo nos 
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parâmetros IDP1-geral e IDP1-IA (P<0,0001); o efeito concelho foi altamente 

significativo (P<0,0001) quando analisado para o total de partos e não significativo para 

os partos resultantes de IA (P= 0,0714). O efeito idade do criador foi significativo para a 

análise geral (P=0,0052) e não significativo para os partos resultantes de IA (P= 0,4836). 

O mês do parto mostrou efeito significativo para o total de partos registados (P= 0,0435) 

contrariamente ao verificado para os partos resultantes apenas de IA (P= 0,1655). 

 

Analisando os 4 concelhos mais representativos da raça, tanto para o total de 

partos como para os partos resultantes de IA, Vila Pouca de Aguiar é o concelho que 

apresenta idades mais baixas ao 1º parto e Ribeira de Pena as mais elevadas. Porém 

as diferenças entre concelhos não são significativas e aproximam-se da média geral. 

 

b. Intervalo entre partos 

 

O intervalo entre partos é um dos parâmetros reprodutivos mais importantes. A 

redução deste intervalo permite melhorar a produtividade da vaca e aumentar a 

rentabilidade da exploração. O número de vitelos nascidos por ano e por fêmea é um 

dos fatores com maior impacto na eficiência biológica e económica na produção de 

bovinos de carne, principalmente, em raças exploradas em linha materna e em regime 

extensivo, como acontece na maioria das raças autóctones portuguesas (Carolino et al., 

2009). 

Aos registos iniciais (bd_5) foi efetuada a restrição para avaliação do IP (290 

dias> IP <726 dias). Se os criadores conseguirem cumprir este intervalo, além de 

aumentarem a rentabilidade das explorações, podem também candidatar-se ao apoio 

da medida 7.8 “Recursos genéticos” do PDR2020. 

Para a raça Maronesa, Alves (1993) obteve um IP de 388 ± 49 dias, porém, 

Teixeira e Alves (2013) apresentaram um IP mais elevado, 411 ± 54,8 dias, ainda assim 

inferior ao obtido no nosso estudo quer para a análise do total de partos (448,87 ± 109,01 

dias), quer para a análise dos partos resultantes de IA (450,88 ± 108,40 dias). Em 2015, 

Teixeira et al. apresentou um intervalo entre partos, para as fêmeas da raça Maronesa, 

inferior, 391,3 ± 57,1 dias. Para a raça Barrosã, Almeida (2000) obteve valores médios 

de 419,8 ± 66,0 dias e Carolino et al. (2009) obteve valores mais elevados, 444,7 ± 

108,8 dias. Na raça Minhota, Araújo (2006) obteve uma duração média para o IP 404,4 

± 45,59 dias. Em 2010, para a raça Mirandesa, Galvão apresenta um intervalo entre 

partos médio de 430,6 ± 110,6 dias. Ainda assim, estes valores para o intervalo entre 

partos, em fêmeas bovinas autóctones portuguesas, são bastante superiores ao 

considerado ideal quando se pretende obter um vitelo por ano. 
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Para a duração do IP foram testados os efeitos ordem de parto (ciclo), concelho, 

ano de parto, mês de parto e idade do criador. Os efeitos ordem de parto, mês do parto 

(P< 0,0001) e concelho (P= 0,0326) são significativos para a duração do IP geral. O ano 

de parto e idade dos criadores não teve efeito significativo sobre este parâmetro. 

Para os partos resultantes de IA revelaram-se significativos os efeitos mês do 

parto (P< 0,0001) e a ordem do parto (P= 0,0397), enquanto que os efeitos ano do parto, 

concelho e idade dos criadores não são significativos. 

 

Figura 30 – Distribuição do Intervalo entre partos em função do mês do parto 

 

Observando a figura 30 constata-se que a duração do IP, tanto para os partos 

totais como para os como para partos resultantes de IA, é inferior para os partos que 

ocorrem no início do ano. Para os dados do total de partos, e para os primeiros 6 meses 

do ano, os valores variam entre os 409 d (Fev) e os 424 dias (Jun), e tomando em 

consideração a duração média da gestação obtida (285 dias), conduzem a um intervalo 

parto-fecundação entre os 124 e 139 dias. Para os partos resultantes de IA verifica-se 

a mesma tendência, mas com os valores a serem ligeiramente superiores (420 d – Fev 

e 437 d – Jun). Os meses do segundo semestre do ano apresentam valores mais 

elevados atingindo-se o máximo de 483 d no total de parto e 498 d para os partos 

resultantes de IA. Tal como referido anteriormente há uma tendência para concentração 

dos partos nos primeiros meses do ano. No entanto, os intervalos obtidos para os 

primeiros 6 meses do ano, continuam a conduzir a IP’s entre os 13,5 e os 14,4 meses, 

o que se situa bastante acima dos valores alvo da ACM. Apesar de afetaram 

negativamente a produtividade da exploração não prejudicam os criadores na atribuição 

dos apoios complementares à produção que definem para este parâmetro elegíveis as 

fêmeas com IP’s entre os 544 e 726 dias. 
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Tabela 13 – Intervalo entre partos (IP) ± desvio-padrão (DP), em dias, por ordem de parto 

Intervalo entre partos (dias) 

 Total IA 

Ciclo Nº de partos  ± DP Nº de partos  ± DP 

2 1793 457,84a ± 108,05 846 459,83 ± 109,78 

3 1635 457,54ab ± 110,70 763 457,74 ± 108,41 

4 1450 448,2abc ± 106,05 706 445,99 ± 101,97 

5 1269 444,91abc ± 108,84 644 445,60 ± 109,75 

6 1062 436,43c ± 108,30 519 441,90 ± 109,80 

7 876 447,34cd ± 106,87 441 450,46 ± 106,27 

8 687 446,83abc ± 114,85 357 455,87± 116,55 

9 510 439,59bc ± 107,80 256 440,27 ± 102,17 

10 362 445,50abc ± 111,61 208 456,11 ± 111,42 

11 233 448,11abc ± 106,40 135 448,20 ± 106,71 

12 143 452,62 abc ± 114,48 89 445,80 ± 110,67 

13 75 433,11abc ± 105,29 48 454,96 ± 113,29 

14 40 409,63abc ± 97,04 27 426,93 ± 98,25 

*Valores assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 

 

A duração do IP entre o primeiro e o segundo parto e ainda para o segundo e 

terceiro parto é mais elevada facto que pode estar relacionado com dificuldades destas 

fêmeas jovens na recuperação pós-parto. Observa-se a partir desta ordem de parto uma 

diminuição deste intervalo com o valor mínimo na ordem de parto 6. A partir desta ordem 

o número de observações diminui significativamente o que dificulta as ilações a retirar. 

Ferreira (2013) na raça Alentejana e Vijil et al. (2009), na raça Serrana de Tuerel, 

referem que os intervalos entre partos entre o 1º e o 2º o 2º e o 3º parto são mais 

elevados e posteriormente, com o aumento da idade das fêmeas, tende a diminuir 

gradualmente. 

Para o intervalo entre partos geral, o efeito concelho foi significativo (P= 0,0176) 

tal como para os partos resultantes de IA (P= 0,0427). O concelho que apresenta o IP 

mais baixo é Murça, 442,9 ± 116,5 dias (N= 137), em comparação com Alijó que 

apresenta um IP de 476,7 ± 112,9 dias (N=130). Para os partos resultantes de IA, o 

concelho que apresenta o IP mais baixo é Valpaços (398,3 ± 58,8 dias, N= 10) e o 

concelho com o valor mais alto é Celorico de Basto (487,5 ± 99,6 dias, N= 32). Apesar 

das diferenças constatadas as ilações retiradas estão fragilizadas por número de dados 

muito variável entre concelhos. 

 

Quando se analisam os dados para os 4 concelhos elegidos, Vila Pouca de 

Aguiar é o concelho que apresenta as médias mais baixas (geral: 445,3 ± 111,5 dias; 

IA: 446,0 ± 110,0) e Vila Real as mais altas (geral: 455,4 ± 111,1 dias; IA: 462,4 ± 105,3 

dias).  
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Figura 31 – Número de fêmeas e percentagem total por grupos e respetivas médias 

 

A análise da duração do IP foi abordada por classes: estabeleceram-se 4 classes 

com o valor mínimo e máximos de acordo com a restrição aplicada e de amplitude de 

100 dias com exceção da última classe que englobou os restantes dados por questões 

de representatividade estatística.  

Na figura 31 é apresentada a distribuição de frequência, em função da duração 

do IP e respetivos intervalos médios em função do registo de parto (total ou apenas 

resultante de IA). A análise da figura revela que 38% das fêmeas em estudo têm um IP 

médio de 347,4 dias e 31% com um IP médio de 433,3 dia, ou seja, 69% das fêmeas 

apresentam um IP entre os 290 e os 490 dias. Sendo o objetivo dos criadores usufruir 

do máximo de apoios possíveis este valor máximo de IP não ultrapassa o exigido para 

se poderem candidatar a estas ajudas. No entanto, o objetivo da ACM para este 

parâmetro situa-se nos 12 meses em que apenas cerca de 38% das fêmeas conseguem 

cumprir esta meta; é necessário um maior esforço dos criadores para alcançar este IP. 

Porém, Carreira (2000), num estudo com 192 fêmeas de raça Maronesa dos concelhos 

de VR, MB e RP, aponta que 50% das fêmeas apresentam intervalos entre partos 

próximos dos 365 dias. O mesmo autor conclui que é política dos criadores cobrirem as 

fêmeas apenas quando os vitelos têm 3 meses, alongando assim o IP. 

Para a raça Minhota, Araújo (2006) determinou que mais de 60% das fêmeas 

obtiveram um IP médio inferior a 430 dias, aproximando-se dos valores encontrados 

para a raça Maronesa. Já Reis (2010) obteve 52% das fêmeas com IP médio de 390 

dias na raça Alentejana, uma percentagem mais baixa do que a obtida no nosso estudo. 
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c. Duração da gestação 

 

A duração da gestação, quando analisada só para partos resultantes de IA 

(288,37 ± 6,14 dias) é ligeiramente mais alta do que para o total de registos de partos 

(285,45 ± 6,52 dias) e também difere ligeiramente entre sexos (tabela 11). 

Alves (1993), para fêmeas da raça Maronesa, obteve um valor de duração da 

gestação de 283,2 ± 5,25 dias. Na raça Barrosã Almeida (2000) refere uma DG de 287,1 

± 7,7 dias; Araújo (2006) para a raça Minhota obteve uma duração média de 289,0 ± 

6,71 dias e para a raça Rubia Gallega, Becerra et al. (2006) relatam um DG de 291,41 

± 7,51 dias. Estes autores também mostraram que a duração da gestação aumenta à 

medida que a idade da fêmea também aumenta, tal como Yagüe et al. (2009), para a 

raça Rubia Gallega. A duração da gestação relaciona-se com o intervalo entre partos, 

pelo que raças com gestações mais curtas, detêm alguma vantagem reprodutiva 

(Almeida, 2000). 

Para o parâmetro DG testaram-se os efeitos sexo do vitelo, concelho, ano do 

parto, mês de parto e a ordem do parto (ciclos). 

 

Tabela 14 – Duração da gestação por ordem de parto ± desvio-padrão (DP) 

Duração da gestação (dias) 

 Total IA 

Ciclo Nº de partos  ± DP Nº de partos  ± DP 

1 2694 283,69g ± 6,12 1100 286,55f ± 6,48 

2 2418 284,38f ± 6,24 1050 287,37ef ± 6,24 

3 2137 284,84ef ± 6,20 941 288,12de ± 6,20 

4 1856 285,67d ± 6,55 847 288,35cd ± 6,08 

5 1564 285,96cd ± 6,57 733 288,82bcd ± 5,99 

6 1258 286,17bcd ± 6,53 589 289,17abcd ± 5,80 

7 1057 287,03ab ± 6,63 511 289,73ab ± 5,64 

8 818 287,19a ± 6,57 388 290,03ab ± 5,76 

9 592 287,14ab ± 6,55 286 289,62abc ± 5,60 

10 410 287,15abc ± 6,16 220 289,10abcd ± 5,44 

11 284 288,07a ± 6,01 161 289,8abcd ± 5,23 

12 160 288,53a ± 6,58 92 290,42abc ± 5,74 

13 88 289,09a ± 6,28 50 292,14a ± 4,61 

14 38 288,21abcde ± 5,88 25 290,08abcdef ± 5,55 

*Níveis assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 

 

A ordem de parto teve um efeito altamente significativo (P<0,0001) tanto na DG 

total como para partos resultantes de IA. Como se pode observar na tabela 14 a idade 

da vaca ou o número de parto influenciam a duração da gestação, ou seja, esta aumenta 

à medida que a idade da vaca também aumenta.  

O ano do parto tem um efeito altamente significativo na DG total e DG por IA 

(P<0,0001) apresentando-se o efeito mês de parto não significativo. 
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O sexo do vitelo é outro dos efeitos que influencia a duração da gestação 

(P<0,0001); a DG de crias machos é ligeiramente superior à das fêmeas (inferior a um 

dia), tanto para os partos totais como para os partos resultantes de IA (tabela 11). 

Almeida (2000) para a raça Barrosã e Becerra et al. (2006) para a raça Rubia 

Gallega também concluíram que quando o vitelo é do sexo masculino a duração da 

gestação é aproximadamente 1 dia superior do que quando o vitelo é fêmea. 

O concelho tem um efeito altamente significativo na DG tanto para o total de 

partos como para os partos resultantes de IA (P< 0,0001). Quando se analisa a DG para 

os 4 concelhos mais representativos da raça, Vila Real é o concelho que apresenta a 

média mais baixa (geral: 284,8 ± 6,0; IA: 287,9 ± 5,9) e Vila Pouca de Aguiar a média 

mais alta para o geral (285,4 ± 6,3) e Ribeira de Pena a média mais elevada para os 

partos resultantes de IA (288,9 ± 6,2). Contudo as diferenças entre concelhos não são 

muito relevantes e aproximam-se da média geral. 

 

d. Longevidade produtiva 

 

A idade ao primeiro parto torna-se economicamente importante para uma 

exploração, uma vez que determina o momento em que o animal inicia a sua vida 

produtiva e condiciona, consequentemente, a sua longevidade produtiva. Vacas de 

aptidão carne apresentam uma longevidade produtiva superior às vacas de aptidão 

leiteira (Almeida, 2000). 

A longevidade produtiva, apresentada na figura 32, foi estimada através da 

diferença entre a data do primeiro parto e a data do último parto registado. 

 

 
Figura 32 – Longevidade produtiva das fêmeas 
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De um total de 2.676 fêmeas com registos do primeiro e último partos e com 

registos completos, verifica-se que 50% das fêmeas tiveram até 5 partos e as restantes 

tiveram mais do que 5 partos (mediana= 5). A longevidade produtiva máxima obtida, 

neste período de estudo, são 16 anos (0,1%) o que vai de encontro com a longevidade 

referida por Galvão (2010) para a raça Mirandesa. Um total de 65% das fêmeas atingem 

o 6º parto, este valor aproxima-se do valor obtido por Alves, em 1993, de 70% para a 

raça Maronesa. Este resultado é indicador da potencialidade reprodutiva da raça, para 

a possibilidade de um parto/ ano, uma vez que, o período de estudo é de 17 anos e a 

longevidade obtida foi de 16 ano. 
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4.3.  Inseminação artificial 

 

A inseminação artificial tem sido uma técnica reprodutiva pouco empregue pelos 

produtores de bovinos de carne, no entanto, tem-se vindo a verificar uma utilização 

crescente nos últimos anos. Esta técnica pode ser uma mais valia para aumentar a 

rentabilidade das explorações, trazendo melhorias a nível genético e a nível reprodutivo. 

O momento de inseminação é influenciado por vários fatores, como a eficiência de 

deteção do cio e a existência de registos reprodutivos.  

Para a avaliação da eficácia da IA, na raça Maronesa, foram determinados vários 

parâmetros: intervalo entre parto e a primeira IA, intervalo entre IA’s, intervalo entre o 

parto e a IA fecundante e o número de inseminações por parto. Também se avaliou a 

eficiência da técnica da IA em função do inseminador, do touro, da dimensão da 

exploração e do escalão etário do criador. Foram estimados os custos da IA, ao criador, 

por parto. Para cada parâmetro procedeu-se à análise de variância e ao teste de 

comparação de médias para os efeitos ano, concelho, idade dos criadores, mês do 

parto, inseminador e touro. 

 

a. Intervalo entre parto e primeira IA, entre IA’s, parto e IA fecundante e 

número de IA’s por parto 

 

Os parâmetros reprodutivos estudados relativamente à inseminação artificial 

foram o intervalo entre parto e a primeira IA, o intervalo entre IA’s, o intervalo entre o 

parto e a IA fecundante e o número de inseminações por parto, os quais são 

apresentados na tabela 15. 

A otimização destes parâmetros reprodutivos contribui para a melhoria e 

eficiência do desempenho reprodutivo da fertilidade da fêmea. Um prolongamento do IP 

deve-se, principalmente, à duração do intervalo entre o parto e a IA fecundante 

(Almeida, 2000). Uma deteção de cios eficaz, a inseminação e /ou cobrição na altura 

correta permite reduzir este intervalo e consequentemente o IP, permitindo aos 

criadores obter uma maior produtividade das suas fêmeas. 
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Tabela 15 – Intervalo entre o parto e a primeira inseminação (dias), intervalo entre as IA’s (dias), 
intervalo entre o parto e a inseminação fecundante (dias) número de inseminações 
por concepção 

 Parto -1ªIA (d) 
Intervalo entre IA’s 

(d) 
Parto - IA fecundante 

(d) 
Nº IA/Parto 

N 6878 4213 7292 13366 

Média 100,5 52,1 118,1 1,52 

EPM 0,8 0,8 0,9 0,01 

DP 63,1 53,7 74,1 0,92 

Min 30 17 30 1 

Max 395 340 395 9 

Mediana 82 32 96 1 

 

A média obtida para o intervalo entre o parto e a primeira inseminação (  ± DP) 

foi de 100,5 ± 63,1 dias. Este intervalo, que aparenta ser demasiado longo, não implica 

necessariamente uma condicionante fisiológica das fêmeas dado que, segundo Carreira 

(2000) e Becerra et al. (2008), os níveis de progesterona (P4) apontam para um reinício 

da atividade ovárica mais precoce.  

Na raça Rubia Gallega, Becerra et al. (2008) obtiveram um intervalo entre o parto 

e a primeira IA de 84,1 ± 8,7 dias e Yagüe et al. (2009) 78,1 ± 29,3 dias, ambos intervalos 

mais baixos do os obtidos para a Maronesa. 

A influência do regime de amamentação na reposição da ciclicidade éstrica pós-

parto, para à Raça Maronesa, é difícil de estabelecer visto não estar generalizado 

apenas um único regime de amamentação, durante os primeiros três meses pós-parto. 

Alguns criadores optam por um regime de amamentação 2 vezes por dia (manhã - 

noite): desde a primeira semana os vitelos ficam nas “cortes” e as mães vão para os 

baldios; outros optam por um regime de amamentação contínua em que os vitelos 

acompanham as fêmeas para os lameiros. Estas práticas são variáveis não só entre 

criadores, mas dentro da mesma exploração em função da época do ano. Daí ser difícil 

de discernir a contribuição do efeito “amamentação” para a duração do anestro pós-

parto (dias entre parto e a IA fecundante).  

Tanto Carreira (2000), para a raça Maronesa, como Almeida (2000), para a raça 

Barrosã, referem que um sistema de amamentação sem controlo pode afetar 

negativamente o anestro pós-parto, prolongando a sua duração. Em efetivos em que 

existe um touro a acompanhar a vacada este intervalo pode diminuir. Referem, ainda 

estes autores, que se for assegurado um correto maneio alimentar durante o terço final 

da gestação e após o parto, isto permite à fêmea uma rápida recuperação pós-parto 

possibilitando a diminuição deste intervalo. Contudo, o regime alimentar subjacente aos 

sistemas de produção da raça Maronesa assegura as necessidades nutricionais básicas 
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durante praticamente todo o ano pelos que na maioria das explorações não constitui um 

constrangimento à eficiência reprodutiva das fêmeas no pós-parto. 

O número de inseminações médio por parto (  ± DP) obtido foi de 1,52 ± 0,92, 

mais baixo que os referidos para a raça Rubia Gallega por Becerra et al. (2008) (1,71 ± 

0,14) e por Yagüe et al. (2009) (1,8 ± 1,4). Estes resultados indiciam que existe uma 

correta deteção dos cios e que as fêmeas Maronesas apresentam uma boa taxa de 

fertilidade.  

 

O valor médio para os dias em aberto (  ± DP), neste estudo, foi de 118,1 ± 74,1 

dias. Para a raça Barrosã, Almeida (2000) obteve um intervalo parto – IA fecundante 

mais elevado (132,6 ± 66,1 dias,). Em 2008, Becerra apresenta um intervalo de dias em 

aberto de 110,7 ± 10,6 dias e, no ano seguinte, Yagüe et al. obteve um intervalo médio 

de 117,8 dias para a raça Rubia Gallega. Intervalos demasiados longos para os quando 

se pretende obter um parto por ano. 

Muitas vezes é o intervalo que vai desde a primeira ovulação até à IA fecundante 

que é alongado por decisão dos criadores, originando IP’s demasiado longos 

 

O intervalo médio entre IA’s estimado foi de 52,1 ± 53,7 dias o que significa que 

não são aproveitados todos os cios, uma vez que o ciclo éstrico em fêmeas bovinas 

varia entre 18 a 24 dias.  

 

. 
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Tabela 16 – Intervalo entre o parto e a primeira inseminação (dias), intervalo entre inseminações (dias), intervalo entre o parto e a inseminação fecundante (dias), 
número de inseminações por parto, por concelhos 

  Parto-1ªIA (d)  Intervalo entre IA’s (d)  Parto-IA fecundante (d)  N.º IA’s/Parto 

Concelho N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM 

Al 77 137,5a ± 8,8 39 44,6 ± 7,4 79 160,7a ± 10,0 132 1,49abcd ± 0,08 

Am 75 134,1ab ± 10,5 34 50,0 ± 6,3 82 136,2abcdef ± 10,8 142 1,27d ± 0,08 

Bo 131 88,8de ± 4,8 57 48,4 ± 4,8 138 104,4ef ± 6,1 213 1,52abcd ± 0,06 

Ca 717 108,8bcdf ± 2,0 500 48,7 ± 2,3 773 123,1bcde ± 2,4 1499 1,55abc ± 0,02 

Ce 41 116,4abcdef ± 11,2 44 58,6 ± 8,8 45 152,1abc ± 12,5 107 1,64abcd ± 0,09 

MB 1033 110,5bf ± 2,0 725 50,2 ± 1,9 1082 130,0abd ± 2,3 2007 1,64a ± 0,02 

Mo 44 136,4ab ± 7,0 11 43,4 ± 7,9 43 139,2abcdef ± 7,4 66 1,21cd ± 0,11 

Mu 55 97,8bcdef ± 8,2 26 59,8 ± 8,1 65 109,7bcdef ± 8,0 114 1,39abcd ± 0,09 

RP 1730 101,3cd ± 1,5 1076 53,4 ± 1,7 1819 119,7ce ± 1,8 3357 1,53bc ± 0,02 

Sa 80 76,8e ± 4,9 61 47,6 ± 5,4 84 107,2def ± 8,1 159 1,67ab ± 0,07 

Va 25 78,3cdef ± 6,5 13 74,8 ± 17,1 27 105,3abcdef ± 13,2 62 1,35abcd ± 0,12 

VP 2158 87,7e ± 1,3 1261 53,8 ± 1,6 2314 105,8f ± 1,5 4227 1,48bcd ± 0,01 

VR 705 110,4bcf ± 2,6 364 50,9 ± 2,7 728 124,6bcd ± 2,8 7129 1,41d ± 0,03 

*Níveis assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 
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O efeito concelho é altamente significativo para o intervalo entre parto e a 

primeira IA, intervalo entre parto e a IA fecundante e para a repetição de IA’s por parto 

(P<0,0001). Já para o intervalo entre IA’s não existem diferenças significativas entre 

concelhos. Montalegre é o concelho que apresenta o maior intervalo parto-1ªIA, 136,4 

dias, porém é o que necessita de menos IA’s por parto (1,21). O concelho de Sabrosa 

apresenta o intervalo entre parto e primeira IA mais baixo que os restantes concelhos, 

e o número de IA’s por parto mais elevado (1,67). 

Para os concelhos representativos da raça, Vila Pouca de Aguiar é o concelho 

que apresenta a média mais baixa para o intervalo entre o parto e a primeira IA e para 

o intervalo parto e a IA fecundante. Neste concelho o número médio de IA’s por parto é 

idêntico à media geral deste indicador. 

Vila Real é o concelho que necessita de menos IA’s/parto estando os restantes 

indicadores dentro dos valores médios estimados para os dados totais. O concelho de 

Mondim de Basto apresenta valores médios estimados para o intervalo parto-1ª IA, para 

o intervalo parto-IA fecundante e para o número de IA’s/parto superiores à média geral 

estimada (tabelas 15 e 16). 

Na Raça Barrosã também Almeida (2000) obteve diferenças entre concelhos, 

diferenças essas que podem estar associadas a questões de maneio, tais como 

dimensão da exploração, decisão de inseminar as fêmeas no primeiro cio detetado ou 

não.  
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Tabela 17 – Intervalo entre o parto e a primeira inseminação (dias), intervalo entre inseminações (dias), intervalo entre o parto e a inseminação fecundante (dias) e 
número de inseminações por parto, por classe etária dos criadores 

  Parto-1ªIA (d)  Intervalo entre IA’s (d)  Parto-IA fecundante (d)  N.º IA’s/Parto 

Classe etária N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM 

<30 132 92,9abc ± 5,3 80 49,9 ± 4,8 142 115,3ab ± 6,4 273 1,43abc ± 0,05 

31-40 496 103,3abc ± 3,0 282 56,0 ± 3,6 516 121,2ab ± 3,4 956 1,50abc ± 0,03 

41-50 1020 106,8a ± 2,0 580 49,8 ± 2,1 1077 121,6a ± 2,2 1987 1,44c ± 0,02 

51-60 1649 98,7bc ± 1,6 976 51,1 ± 1,7 1729 115,7ab ± 1,8 3168 1,50bc ± 0,02 

61-70 1995 93,8c ± 1,3 1292 51,2 ± 1,5 2121 112,9b ± 1,6 3901 1,58a ± 0,02 

71-80 1044 101,7ab ± 1,9 688 53,8 ± 2,1 1115 119,6ab ± 2,1 2031 1,54ab ± 0,02 

>80 205 111,9ab ± 4,6 109 49,5 ± 4,4 221 125,3ab ± 4,8 369 1,45abc ± 0,04 

* Valores assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 

 

Tabela 18 – Intervalo entre o parto e a primeira inseminação (dias), intervalo entre inseminações (dias), intervalo entre o parto e a inseminação fecundante (dias) e 
número de inseminações por parto, por dimensão da exploração 

  Parto-1ªIA (d)  Intervalo entre IA’s (d)  Parto-IA fecundante (d)  N.º IA’s/Parto 

Fêmeas reprodutoras N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM 

< 5 4352 98,9b ± 0,9 2823 52,0ab ± 1,0 4569 115,7b ± 1,0 8532 1,55a ± 0,01 

6 a 10 1234 101,0b ± 1,8 718 47,2b ± 1,8 1287 113,7b ± 1,9 2287 1,52ab ± 0,02 

11 a 20 315 107,2b ± 4,0 149 61,9a ± 5,2 333 120,0b ± 4,1 557 1,45ab ± 0,04 

>20 43 164,2a ± 14,7 17 63,2ab ± 13,1 47 150,0a ± 14,0 89 1,27b ± 0,10 

*Níveis assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001) 

 



Resultados e discussão 

71 

O efeito da idade dos criadores na duração do intervalo entre parto e a 1ªIA e no 

número de IA’s por parto é altamente significativo (P<0,0001), bem como entre o parto 

e a IA fecundante (P= 0,0107). A idade dos criadores não afeta o intervalo entre IA’s 

(tabela 17). Constata-se que a classe “41–50 anos” apresenta intervalos mais longos 

entre o parto e a primeira IA e também entre o parto e a IA fecundante o que indicia que 

estes criadores retardam o momento de inseminar as fêmeas numa decisão voluntária, 

mas depois revelam-se mais eficientes pois o número de IA’s por parto é menor, em 

relação às classes etárias superiores. Na classe “> 80” a amostra é muito reduzida para 

se retirarem ilações. 

 

A dimensão das explorações tem um efeito significativo em todos os parâmetros 

reprodutivos em estudo. Os intervalos entre o parto e a primeira IA (P<0,0001), intervalo 

entre IA’s (P=0,0036) e os dias em aberto (P=0,0035) aumentam à medida que as 

explorações aumentam em dimensão, mas a eficiência da IA –número de IA’s por parto- 

é diminui (P=0,0035), ou seja, as fêmeas necessitam de um menor número de IA’s para 

ficarem gestantes (tabela 18). 

Na dimensão da exploração “> 20 fêmeas” a amostra tem uma dimensão muito 

reduzida o que dificulta a comparação com as restantes classes. 

 

Para os parâmetros reprodutivos em estudo, a ordem de parto (tabela 19) 

revelou-se altamente significativa (P<0,0001) exceto para o intervalo entre IA’s. Para 

ordens de parto superiores, a duração média destes parâmetros vai diminuído com a 

ordem de parto excetuando a repetição de IA’s por parto. À medida que as vacas vão 

ficando mais velhas, também a sua eficiência reprodutiva diminui. Nos primeiros partos 

(do primeiro ao terceiro) as fêmeas necessitam de maior número de IA´s por parto talvez 

por ainda não terem atingido a maturidade sexual apresentando maior dificuldade em 

ficarem gestantes. Para as paridades subsequentes o número de IA’s/parto diminui 

permanecendo nos mesmos níveis até ao final da vida reprodutiva das fêmeas. 

Para as ordens de parto 1 e 2 o intervalo parto primeira IA e parto - IA fecundante 

apresenta valores mais elevados que nas restantes ordens de parto, facto que pode 

estar relacionado com a dificuldade na recuperação pós-parto em fêmeas jovens. O 

mesmo facto foi observado para o IP (tabela 13), que obviamente reflete o alongamento 

destes intervalos. 

Para o intervalo parto – 1ªIA, a partir da ordem de parto 2, existem flutuações 

nos valores médios obtidos. Porém, os resultados do intervalo parto - IA fecundante são 

semelhantes aos obtidos para o IP, ou seja, diminuem até à ordem de parto 6 e a partir 

daí até à ordem de parto 10 mantêm-se relativamente constantes. Da ordem de parto 
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10 em diante é difícil de retirar ilações uma vez que a dimensão da amostra é muito 

reduzida. 

No estudo realizado por Almeida (2000), para a raça Barrosã, também o número 

do parto influenciou a duração do intervalo entre o parto e a fecundação, concluindo que 

fêmeas primíparas apresentam os valores médios máximos (149 dias) e fêmeas entre 

o terceiro e o sétimo parto os valores mínimos (128 dias). Estes valores são superiores 

aos valores médios obtidos neste estudo. 
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Tabela 19 – Intervalo entre o parto e a primeira inseminação, intervalo entre inseminações, número de inseminações por parto e intervalo entre o parto e a 
inseminação fecundante por ordem de parto (ciclos) em dias 

  Parto - 1ªIA (d)  Intervalo entre IA’s (d)  N.º IA’s/Parto  Parto - IA fecundante (d) 

Ciclo N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM N  ± EPM 

1 201 120,0a ± 5,0 788 55,4 ± 2,1 2332 1,58a ± 0,02 497 123,6ab ± 3,9 

2 1108 118,2a ± 2,1 553 54,6 ± 2,4 1884 1,48bcd ± 0,02 1142 134,7a ± 2,3 

3 1043 106,0b ± 2,1 541 51,7 ± 2,3 1771 1,53abc ± 0,02 1053 120,0bc ± 2,3 

4 926 96,3bc ± 1,9 424 55,0 ± 2,7 1488 1,42d ± 0,02 948 115,1bc ± 2,3 

5 823 100,6bc ± 2,3 370 52,5 ± 2,8 1301 1,45cd ± 0,02 838 114,7bc ± 2,5 

6 664 93,4c ± 2,4 335 48,9 ± 2,8 1102 1,51abcd ± 0,03 673 110,7bc ± 2,7 

7 582 93,0 c ± 2,4 363 51,6 ± 2,9 1009 1,60ab ± 0,03 587 115,9bc ± 3,0 

8 473 93,9c ± 2,5 260 50,5 ± 3,0 770 1,54abcd ± 0,03 481 117,0bc ± 3,5 

9 345 89,0c ± 2,9 180 50,6 ± 4,3 550 1,49abcd ± 0,04 349 106,1c ± 3,4 

10 277 87,0c ± 2,9 155 42,4 ± 2,6 452 1,63ab ± 0,05 285 108,1bc ± 3,8 

11 200 91,9 ± 3,8 111 48,8 ± 4,4 325 1,52abcd ± 0,05 198 114,6abc ± 4,8 

12 117 88,1bc ± 5,3 69 40,2 ± 3,1 194 1,57abcd ± 0,06 119 108,4bc ± 6,2 

13 67 80,6bc ± 5,4 39 42,1 ± 4,2 109 1,56abcd ± 0,09 70 101,0bc ± 6,8 

14 34 78,6bc ± 7,0 19 42,6 ± 5,6 56 1,47abcd ± 0,10 34 96,8abc ± 8,8 

* Valores assinalados com letras diferentes, dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes (P<0,0001).
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De uma forma geral verifica-se, para os parâmetros em estudo, que existem 

variações entre concelhos. A idade do criador tem efeito na deteção de cios, uma vez 

que o número de inseminações necessárias aumenta ligeiramente consoante o escalão 

etário. Com o aumento da ordem de parto, os intervalos estudados (parto-1ª IA, parto- 

IA fecundante e intervalo entre IA’s) vão diminuindo, verificando-se uma maior taxa de 

eficiência, excetuando no número de IA’s por parto. 

 

b.  Eficiência do inseminador 

 

A eficiência do inseminador e a qualidade das doses seminais (efeito touro) é 

influenciada por diversos fatores, tais como: a eficiência da deteção de cios pelo criador, 

o intervalo entre a deteção de cio e a inseminação efetiva, a localização da exploração, 

o manuseamento das doses de sémen, entre outros, os quais podem condicionar a 

eficácia do processo global de IA. 

 

Tabela 20 – Eficiência do inseminador 

 Nº IA’s/Parto  

Inseminador Total IA’s IA’s fecundantes Eficiência 

A. M. 46 41 1,12 

A. G. C. 36 31 1,16 

A. M. C. 415 258 1,61 

A. P. 73 50 1,46 

A. A. 1245 705 1,77 

F. G. 1502 1021 1,47 

F. B. 506 152 3,33 

A. G. 1134 748 1,52 

J. C 1916 1310 1,46 

J. R. C. 165 110 1,50 

J. M. 100 80 1,25 

J. A. C. 49 34 1,44 

J. L. C. 3202 2292 1,40 

L. F. 313 221 1,42 

M. M. 12 7 1,71 

P. J. F. 8 8 1,00 

P. F. 243 177 1,37 

T. 5 4 1,25 

 

A eficiência média dos inseminadores é de 1,51 IA’s/parto, a qual se aproxima 

da média geral obtida - 1,52 (tabela 15). Não foi possível afetar os inseminadores a um 

determinado concelho dado que existe uma elevada mobilidade destes o que nos 
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impossibilita de inferir sobre uma possível relação entre o concelho da exploração e a 

taxa de eficiência do inseminador. Também não foi possível determinar a eficiência do 

inseminador relativamente à dimensão da exploração pelo mesmo motivo referido 

anteriormente.  

Dos inseminadores com maior número de registos de IA’s destaca-se o J. L. C. 

com uma eficiência de 1,40, valor inferior à média obtida para as fêmeas (tabela 20). 

 

c. Custo da IA aos criadores 

 

Apesar dos benefícios da técnica de IA a nível genético e sanitário serem 

evidentes e há muito reconhecidos, o custo da IA, apesar de residual, pode ainda hoje 

ser um entrave à sua disseminação entre os criadores de raças bovinas autóctones. Em 

função dos dados obtidos anteriormente na análise reprodutiva tentou-se estimar o 

custo aproximado da IA em função do número de IA’s necessárias por parto.  

No período de estudo (1999-2015) a média de utilização de IA’s por parto foi de 

1,52 (tabela 15), ou seja, os criadores necessitam no máximo de 2 inseminações para 

a vaca ficar gestante. Da análise dos dados sobre o número de IA’s por parto foi 

encontrado um valor máximo de 9 IA’s (tabela 15). Este valor é absolutamente 

inadequado numa gestão reprodutiva racional das explorações, mas que ocorre talvez 

devido à ineficiência das fêmeas reprodutoras e/ou por falha/dificuldade do criador na 

deteção do cio. No estudo feito por Yagüe et al. (2009), para a raça Rubia Galega, este 

obteve um valor máximo de 13 IA’s por conceção, concluindo que a contagem real deste 

número pode ser uma mais valia para os produtores, pois permite estimar a fertilidade 

das fêmeas em produção.  

Os valores dos custos de inseminação artificial aos criadores foram fornecidos 

pela ACM. A primeira inseminação efetuada tem um custo de 15€ por fêmea e as 

subsequentes têm um custo de 10€. Foi através desta informação que se estimou os 

custos da IA aos criadores, apresentados na tabela 21. 
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No nosso estudo, dado que 96% das fêmeas reprodutoras necessitaram de um 

máximo de 3 IA’s/parto, procedeu-se a análise de frequências estabelecendo-se 4 

classes: 1 IA, 2 IA’s, 3 IA’s e >4 IA’s por parto (tabela 21).  

 

Tabela 21 – Tabela de análise dos custos de IA ao criador por parto 

Nº IA’s/Parto Nº Partos % Custo da IA (€) 

1 6197 68,7 15 

2 1861 20,6 25 

3 575 6,4 35 

4 235 2,6 45 

> 4 148 1,6 71 

 

Cerca de 69% dos partos resultaram apenas de uma IA com um custo ao criador 

de 15€. Contudo, para 89% dos vitelos são necessárias 2 IA’s com um custo médio de 

17,31€. Para ciclos reprodutivos que necessitam de mais do que 4 IA’s (1,6% do total) 

o custo ao criador é em média de 71€.  

 

Em 1993, Alves para dados relativos à cobrição natural obteve que 71,8% das 

fêmeas necessitaram apenas de uma cobrição para ficarem gestantes. Na nossa análise 

constatamos que com a inseminação artificial cerca de 68% das fêmeas ficaram 

gestantes com apenas uma IA, o que indica uma boa taxa de fertilidade para a raça 

Maronesa mesmo com o uso da IA. 

Na raça Rúbia Gallega, os índices de fertilidade são mais baixos 

comparativamente à raça Maronesa: no estudo de Yagüe et al. (2009) verificou que 57% 

das fêmeas ficaram gestantes apenas com uma inseminação. 

 

d. Machos 

 

Desde 1995 que existem registos de utilização da IA na raça Maronesa. Os 

primeiros machos a serem selecionados para colheita de sémen nasceram em 1993. 

Desde a data de início da utilização dos machos reprodutores até ao ano de 2017 

foi efetuada a colheita de sémen e processamento de doses seminais a 56 touros. No 

entanto, só foram encontrados registos de descendentes de 44 machos dos quais 2 

touros apenas iniciaram a sua utilização em IA em 2016 (anexo 2).  

Em cobrição natural, em média, são utilizados 150 machos por ano distribuídos 

pelos postos de cobrição existentes em toda a região de produção da raça.  
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A eficiência média dos machos (diferença entre a IA fecundante e o total de IA’s) 

é de 1,49, mais baixa que a média geral obtida para a IA (1,52). O macho com maior 

eficiência é o Bobal apresentado um valor de 1,04 IA’s/parto. 

 

Os resultados obtidos relativos à IA, mostram que a raça apresenta um bom 

desempenho reprodutivo nomeadamente em relação à taxa de fertilidade. Das fêmeas 

em estudo 68% necessitaram de apenas uma IA/parto e o intervalo médio entre o parto 

e a IA fecundante (118 dias) permite um IP de 13 meses, o qual se aproxima do objetivo 

definido para a raça. 

Para melhorar estes parâmetros é necessária uma sensibilização dos 

trabalhadores da ACM e dos criadores para a necessidade de um maior controlo/registo 

de toda a atividade reprodutiva das fêmeas. Assim, os criadores poderão obter uma 

maior rentabilidade das suas explorações e do máximo de apoios à produção.  
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5. Conclusão e considerações finais 

 

A Associação de Criadores do Maronês possui, desde 1995, para a raça 

Maronesa, registos da inseminação artificial como técnica reprodutiva alternativa à 

cobrição natural. O objetivo deste estudo centrou-se na análise dos registos 

reprodutivos da raça Maronesa e sistematização da informação correspondente aos 

últimos 17 anos, pretendendo-se realizar uma avaliação e caracterização dos principais 

parâmetros de eficiência reprodutiva, caracterização sociodemográfica e avaliação 

pioneira do impacto e custos da inseminação artificial nesta raça autóctone portuguesa.  

As bases de dados utilizadas neste estudo foram fornecidas pela ACM. O 

elevado número de dados contidos nas bases de dados e o facto das informações 

necessárias para proceder à análise, tanto de dados reprodutivos como a informação 

sobre as fêmeas reprodutoras, estarem presentes em bases de dados diferentes, 

dificultaram a obtenção de uma base de dados “limpa” e funcional para a realização do 

estudo. Após o processo de edição e junção das bases de dados, efetuou-se uma 

seleção tendo sido eliminados os dados biologicamente incoerentes. Foram igualmente 

efetuadas diversas restrições para os diferentes parâmetros em estudo. A incoerência 

dos dados originais está, provavelmente, associada à falta/falha de registos e controlo 

por parte dos criadores que “deixam” as vacas no campo de manhã e vão trabalhar nas 

suas outras atividades e só as vão buscar à noite. Esta falta de controlo é de sobremodo 

evidente na duração da gestação, estimada com base na diferença entre a data de parto 

e da CN/IA fecundante, intervalo de amplitude demasiado elevada. Quando se procedeu 

à análise de distribuição deste parâmetro reprodutivo, este deveria apresentar uma 

distribuição normal o que não se verificou por diversas razões: alguns criadores 

desconhecem quando a fêmea ficou efetivamente gestante e, assim sendo, a data real 

do parto não coincide com a data comunicada à ACM, o que conduz em muitos casos 

a DG sem sentido fisiológico.  

Genericamente, as bases de dados não estão idealizadas de forma a se poder 

realizar este tipo de estudo, contêm algumas falhas, dados repetidos e dados que 

deviam de estar apenas numa única base de dados. Como exemplo podemos referir os 

dados relativos aos parâmetros reprodutivos: os registos de CN e IA e dos partos 

constavam em bases de dados diferentes e quando se pretende saber qual CN e/ou IA 

que resultou em determinado parto era necessário procurar numa outra base de dados 

que continha a genealogia. Também se constataram outras falhas, nomeadamente, nos 

registos de informação relativa aos inseminadores, aos touros e aos dados relativos aos 
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criadores. Tivemos conhecimento que, atualmente, as bases de dados estão a ser 

preparadas para colmatar estas lacunas. 

Futuramente pensamos ser de extrema importância melhorar e atualizar os 

registos e as bases de dados por forma a facilitar os estudos, principalmente no que diz 

respeito aos parâmetros reprodutivos.  

 

Em relação ao tipo de exploração continua a prevalecer o “tipo familiar” com 

reduzido encabeçamento (em 2016 o encabeçamento médio foi de 4,3 fêmeas 

reprodutoras/criador). Não sendo o rendimento obtido suficiente para se manterem 

apenas nesta atividade, na maioria dos casos, existe outra atividade complementar o 

que dificulta o acompanhamento diário dos animais.  

Os resultados mostram que esta raça tem possibilidades efetivas para melhorar 

os parâmetros reprodutivos e atingir o objetivo de uma cria por ano (IP de 365 dias). O 

facto de não existirem épocas reprodutivas específicas permite ao criador tomar a opção 

voluntária de cobrir e/ou inseminar as fêmeas quando acha mais conveniente, não 

deixando de beneficiar dos apoios à produção. Porém, para que este parâmetro possa 

melhorar, é necessário que o criador proceda a um maior controlo/registo dos eventos 

reprodutivos de forma a obter uma maior rentabilidade da sua exploração e aproveitar 

ao máximo a longevidade produtiva da fêmea reprodutora. Este controlo passa por uma 

maior eficácia na deteção de cios, aproveitando os primeiros cios após o parto, 

diminuindo o intervalo entre o parto e a 1ª IA, e reduzindo assim, os gastos na repetição 

de IA’s. 

A raça Maronesa apresenta uma boa taxa de fertilidade: 89% das fêmeas 

necessitam no máximo de duas IA’s para ficarem gestantes. Se existisse um maior 

controlo e registos válidos por parte dos criadores, os gastos com a IA diminuíam, não 

existiriam fêmeas a necessitar de 9 IA’s para ficarem gestantes e encurtava-se o 

intervalo entre o parto e a IA fecundante. O valor obtido para o intervalo parto - IA 

fecundante (118,1 dias) é demasiado elevado para se conseguir atingir um IP de 365 

dias. 

Atualmente na raça Maronesa os criadores, na sua maioria, continuam a optar 

pela CN porque têm touros próprios da exploração ou porque continuam a dirigir-se aos 

postos de cobrição mais próximos. Contudo, verificou-se um aumento dos registos de 

IA a partir dos anos de 2009/2010 o qual parece ter sido consequência de problemas 

sanitários nas explorações, nomeadamente de problemas de brucelose. 

 

Os concelhos de Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar e Vila 

Real são os concelhos com maior representatividade da raça: representam 75% do 
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efetivo global. Continua a verificar-se uma baixa taxa de substituição do efetivo sendo 

que as fêmeas presentes nas explorações têm em média 7,7 anos de idade.  

O número de explorações tem diminuído ao longo dos anos, tal como o número 

de criadores; os que permanecem, são os criadores de longa data facto que se reflete 

na estrutura etária em que a maioria dos criadores se encontra entre os 50 e os 70 anos 

de idade. 

Relativamente ao estudo dos parâmetros reprodutivos para a raça Maronesa, a 

IDP1 média obtida foi de 27 meses, mais elevada que o desejável, os 24 meses, para 

obter o máximo de produtividade da fêmea. Também o valor do IP médio, de 449 dias, 

se revelou demasiado elevado para os objetivos pretendidos. Porém, este estudo 

mostra que a raça tem potencialidade para melhorar estes parâmetros, uma vez que, 

31% das fêmeas obteve um IP médio de 348 dias abaixo dos 365 dias referidos como 

o ideal por diversos autores. 

 

A realização deste trabalho foi complexa e morosa devido à dificuldade em 

trabalhar as bases de dados facultadas. Contudo, é um trabalho de extrema importância 

para a manutenção e delineamento de estratégias de futuro para as nossas raças 

autóctones, uma vez que se analisaram dados reais recolhidos em campo. Os 

resultados obtidos possibilitaram uma caracterização atual da raça Maronesa nas 

vertentes socioeconómicas e reprodutivas, conhecimento que permite delinear 

estratégias futuras que possibilitem uma melhoria nos parâmetros reprodutivos desta 

raça de forma a otimizar da rentabilidade das explorações. 

Relativamente à IA, os resultados obtidos suportam a boa fertilidade da raça e a 

potencialidade de melhoria a nível reprodutivo. Estes resultados podem ser usados, 

futuramente, para outros estudos da raça nomeadamente, em complemento ao 

melhoramento genético da raça Maronesa. Uma vez que é objetivo da ACM diminuir o 

nível de consanguinidade da raça e ainda aumentar a produtividade, a inseminação 

artificial é uma ferramenta valiosa para fazer esse trabalho. A seleção e recolha de 

sémen dos melhores exemplares machos e da seleção das filhas das melhores fêmeas 

reprodutoras, com melhores taxas de fertilidade, permitirá atingir os objetivos 

pretendidos para a raça, encurtar o IP, obtendo mais vitelos. Também a obrigatoriedade 

dos registos de IP levará, futuramente, a um conhecimento efetivo da eficiência 

reprodutiva da raça. A responsabilidade pela introdução eficiente destas medidas cabe 

a todos os intervenientes: à ACM e respetivos trabalhadores e aos criadores. Deve de 

ser tido em conta que é necessário um esforço conjunto e que é um trabalho moroso. 
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Anexo 1 – Tabela idade média das fêmeas por concelho e por ano 

 

Concelho 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média/Conc. 

Al 7,1 7,6 8,2 8,9 7,3 7,8 6,8 6,6 6,3 6,2 6,5 6,4 6,2 6,2 7,0 7,3 7,3 7,0 

Am 5,7 6,6 7,5 7,5 7,5 8,1 8,3 8,8 9,4 8,6 8,5 7,6 8,3 8,2 7,5 7,8 7,6 7,8 

Bo 6,0 6,8 7,3 7,9 8,4 8,6 8,6 8,9 8,9 8,8 9,0 8,5 8,0 8,0 7,5 7,7 8,1 8,1 

Ca 5,8 6,5 7,2 7,8 8,3 8,3 8,6 8,6 8,6 8,5 8,0 8,2 8,3 8,0 8,3 8,4 8,2 8,0 

Ce 5,7 6,7 7,6 8,4 9,0 9,0 9,0 8,7 9,2 9,8 10,0 9,8 8,3 7,7 7,5 7,6 7,9 8,3 

MB 6,1 7,0 7,8 8,3 8,6 8,1 7,7 7,6 7,4 7,1 6,6 6,5 6,6 6,4 6,7 7,0 7,2 7,2 

Mo 6,0 6,8 7,6 8,2 8,7 9,3 9,5 9,9 10,2 10,3 10,4 10,0 9,8 9,7 9,6 8,5 8,4 9,0 

Mu 7,2 7,8 8,3 8,9 9,1 8,6 8,9 8,2 8,1 8,7 8,1 7,9 7,7 6,8 7,2 6,5 6,0 7,9 

RP 5,0 5,5 6,1 6,8 7,2 7,1 6,9 7,0 6,9 6,9 6,6 6,8 7,0 6,9 7,3 7,5 7,5 6,8 

Sa 6,7 7,4 7,9 9,0 9,8 9,0 9,1 8,2 7,6 6,7 6,9 6,7 6,8 6,8 7,7 8,5 8,1 7,8 

Va 4,8 5,4 6,1 6,5 6,3 6,2 6,2 5,9 5,5 7,6 7,7 7,6 7,7 7,8 8,0 8,3 8,2 6,8 

VP 5,6 6,2 6,8 7,4 7,7 7,7 7,5 7,2 7,0 7,1 6,8 6,9 6,9 6,8 7,1 7,2 7,2 7,0 

VR 6,6 7,4 8,2 8,8 9,2 9,0 8,9 9,0 8,9 8,7 8,2 8,0 7,7 7,8 7,8 7,8 7,5 8,2 

Média/ano 5,9 6,6 7,3 7,9 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,8 7,4 7,4 7,3 7,2 7,4 7,5 7,5 - 

 

  



 

 

  



 

 

Anexo 2 – Tabela dos machos utilizados em IA pela ACM 

 

 Período utilização do sémen Nº IA’s/Parto  

Nome Touro SIA Data Nascimento N Filhos N Filhos (IA) Início Fim Total Fecundantes Eficiência 

Abobeleira PT615789633 14/09/2010 140 126 21/02/2013 14/01/2014 202 126 1,60 

Adoria PT015546647 30/01/2010 293 281 13/12/2011 23/09/2013 442 281 1,57 

Alvadia 2 PT313129329 02/09/1999 214 81 30/01/2001 03/04/2004 85 81 1,05 

Alvadia 3 PT413441362 06/07/2003 223 136 15/01/2007 26/04/2009 173 136 1,27 

Alvadia 4 PT713800108 07/07/2006 64 53 16/02/2011 17/03/2013 94 53 1,77 

Barrela PT921024915 02/10/2001 421 306 19/06/2005 27/07/2012 458 306 1,50 

Barrela 2 PT021095110 08/05/2006 127 124 08/01/2011 15/11/2011 211 124 1,70 

Barrela 3 PT421200666 15/04/2006 431 411 09/02/2010 21/11/2012 590 411 1,44 

Bobal PTB744922 08/12/1996 1273 262 28/10/1998 01/12/2005 273 262 1,04 

Bobal 2 PT713235511 04/12/2000 446 192 26/05/2002 09/07/2006 316 192 1,65 

Bobal 3 PT813526067 01/04/2004 1147 1092 03/01/2008 01/06/2016 1585 1092 1,45 

Carro Queimado PT015539392 13/06/2009 268 225 09/02/2011 18/02/2014 468 295 1,59 

Chacim PT717476163 28/12/2013 0 - 2016 - - - - 

Cid. Jales PT815751417 11/05/2011 206 184 08/01/2013 28/04/2016 291 184 1,58 

Cid. Jales 2 PT015751416 20/05/2011 230 219 18/03/2013 17/06/2014 320 219 1,46 

Cidadelha de Aguiar PT021185347 30/07/2006 357 330 21/04/2010 26/10/2013 494 330 1,50 



 

 

Concelho PT713314372 09/03/2002 223 168 28/11/2005 31/03/2008 335 168 1,99 

Couto PT421074427 20/11/2002 310 145 28/04/2009 25/08/2010 210 145 1,45 

Covas PT321200336 08/01/2006 121 117 01/06/2010 11/11/2012 181 117 1,55 

Covêlo PT413526101 01/04/2004 1178 1076 07/02/2008 16/06/2016 1502 1076 1,40 

Farelães PT321174743 10/08/2005 109 100 30/04/2009 03/05/2011 148 100 1,48 

Favais PT420996010 20/02/2001 481 220 07/07/2002 06/05/2008 294 220 1,34 

Goivo PTB186859 01/01/1993 579 176 28/04/1999 02/04/2007 206 176 1,17 

Guapo PT2596853 01/01/1993 354 154 10/03/2000 08/02/2007 238 154 1,55 

Guará PT2659156 01/01/1993 565 85 27/01/1999 13/07/2005 126 85 1,48 

Guso PTB202765 01/01/1993 290 67 02/07/2000 18/02/2007 91 67 1,36 

Limões PT513313949 26/01/2002 353 235 28/09/2005 22/10/2007 362 235 1,54 

Limões 3 PT513623951 31/12/2003 114 0 18/12/2015 18/12/2015 - - - 

Limões 4 PT416274733 20/12/2012 106 98 04/06/2015 25/10/2015 167 98 1,70 

Nozedo PT321174700 22/07/2005 50 21 24/04/2009 30/01/2010 38 21 1,81 

Outeiro PT417573910 09/10/2013 92 66 19/11/2014 11/01/2016 94 66 1,42 

Pinhão Cel PT321095345 15/01/2004 131 1 27/06/2011 27/06/2011 1 1 1,00 

Pinhão Cel 2 PT421183747 10/07/2006 82 64 16/02/2011 17/08/2011 94 64 1,47 

Reboredo PT615752323 07/08/2011 118 119 18/02/2013 15/09/2013 203 119 1,71 

Ruival PT814026554 23/02/2009 311 301 11/12/2011 31/07/2014 491 301 1,63 

S. Cibrão PT314026905 01/04/2009 253 230 10/05/2012 14/09/2013 353 230 1,53 



 

 

Samardã PT518182477 29/09/2014 0 - 2016 - - - - 

Sta Marta PT321024796 05/07/2001 552 300 27/11/2002 13/11/2006 443 300 1,48 

Travassos PT317574137 24/11/2013 69 20 08/05/2015 31/05/2015 29 20 1,45 

Varzigueto PT113390459 04/07/2002 460 308 26/03/2003 16/05/2009 481 308 1,56 

Varzigueto 2 PT313314010 07/03/2002 272 189 27/06/2004 19/04/2008 262 191 1,37 

Vidoedo PT021082844 25/05/2003 125 68 06/01/2007 22/09/2007 105 68 1,54 

Vila Verde PT314122435 07/03/2008 189 182 20/10/2011 23/01/2013 325 182 1,79 

Vilarinho PT713801391 27/10/2006 440 394 24/02/2010 09/09/2013 543 394 1,38 

 

 



 

 

  



 

 

Anexo 3 – Formulas utilizadas na edição de dados no Excel 

 

1- Grupo etário das fêmeas reprodutoras 

=SE(I2<=5;"G_1";SE(I2<=10;"G_2";SE(I2<=15;"G_3";"G_4"))) 

G_1 0 a 5 anos 

G_2 6 a 10 anos 

G_3 11 a 15 anos 

G_4 >15 anos 

 

2- Identificar Concelhos através da marca de exploração: 

=SEG.TEXTO(A2;1;2) 

1 - Segmento de Texto - Nome da fórmula; 

2 - Célula onde se encontra a cadeia de texto de onde se fará a extração do 

segmento de texto; 

3 - Localização do primeiro carácter do segmento que se pretende extrair; 

4 - Comprimento do segmento. 

 

3- Dimensão de Exploração: 

=SE(X2<=5;"D_1";SE(X2<=10;"D_2";SE(X2<=20;"D_3";"D_4"))) 

D_1 - 0 a 5 animais 

D_2 - 6 a 10 animais 

D_3 - 11 a 20 animais 

D_4 - >20 animais 

 

4- Idade dos criadores: 

=SE(AE2<=20;"<20";SE(AE2<=30;"21-30";SE(AE2<=40;"31-

40";SE(AE2<=50;"41-50";SE(AE2<=60;"51-60";SE(AE2<=70;"61-

70";SE(AE2<=80;"71-80";">80"))))))) 


