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orIGEm

padrÃo da raça

» »  Ligada ao povoamento do arquipélago  
dos açores;

» »  raças introduzidas inicialmente:  
alentejana, mirandesa, minhota e algarvia;

» »  Influência de outras raças exóticas introduzidas  
em finais do séc. XIX – séc. XX;

» » 1996 – Livro Genealógico da raça ramo Grande;

» »  Gestão técnica do Livro –  direção regional da agricultura (drag)  
direção de serviços de agricultura (dsa);

» »  sistema de exploração – regime de pastoreio ao longo de todo o ano.

» »  pelagem de cor vermelha mais ou menos intensa, raras vezes,  
malhada em determinadas zonas específicas;

» »  Esqueleto forte com articulações largas;

» »  cabeça bem desenvolvida, com perfil frontal  
predominantemente convexo;

» »  cornos, de tamanho médio, 
opistóceros;

» »  tronco, terço anterior mais 
acentuado em relação ao posterior, 
ligado por um costado pouco alto  
e pouco arqueado;

» »  membros terminam por unhas afogueadas  
e resistentes.
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legenda 
totais no arquipélago

   244   criadores
  1255  fêmeas no Livro de adultos

 

  1315  Bovinos no Livro de adultos
    60      machos no Livro de adultos

dEmoGrafIa

ZoNa dE dIspErsÃo GEoGráfIca da raça

o primeiro levantamento demográfico desta raça 
autóctone é de 1996, regista 227 bovinos no Livro 
de adultos, distribuídos por três ilhas – terceira, são 
Jorge e santa maria.

o efetivo reprodutor cresceu de forma progressiva 
até 2008, verificando-se a partir daí uma tendência 
para estabilizar.

atualmente estão inscritos 1315 bovinos no Livro de 
adultos, distribuídos por seis ilhas.

efetivo da raça ramo grande no  
livro de adultos do livro genealógico  
– comparação 1996 e 2015

» »   crescimento acentuado do número de animais 
em são Jorge e terceira, deixando de existir em 
santa maria;

» »  surgimento de animais nas ilhas faial, pico,  
são miguel e Graciosa, sobretudo a partir de 
2001, provenientes principalmente de são Jorge  
e da terceira.
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fatores que têm contribuído para o acréscimo de 
bovinos da raça

» »  utilização crescente da Inseminação artificial  
nos últimos anos;

» »  Incentivos previstos nos pagamentos  
agro-ambientais;

» »  concursos e exposições pecuárias;

» »  temperamento dócil e de fácil ensino;

» »  cortejos etnográficos e festas tradicionais  
açorianas.
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Visa perspetivar a consolidação da raça no futuro,  
incluindo as seguintes ações:

proGrama dE coNsErVaçÃo  
E mELhoramENto GENétIco

» »  caracterização genética por análise demográfica;

» »  caracterização genética através de 
microssatélites (adN);

» »  confirmação de paternidades por análise de adN;

» »  registo da velocidade de crescimento, através de 
pesagens dos vitelos;

» »  controlo da eficiência reprodutiva e longevidade 
das vacas;

» »  avaliação da docilidade/temperamento;

» »  catálogo de avaliação genética dos reprodutores  
da raça (machos e fêmeas);

» »  Informação da carcaça e caracterização da 
qualidade da carne;

» »  recolha e congelação de sémen de touros.
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rEcoLha E coNGELaçÃo dE sémEN dE touros 
» »  os bovinos ramo Grande encontram-se dispersos 

num grande número de pequenas explorações em 
seis diferentes ilhas. 

» »  o elevado parentesco dentro das explorações e o 
baixo tamanho efetivo da população alerta que a 
consanguinidade seja mantida sob controlo:

  -  prevenir acasalamentos entre parentes 
próximos;

  -  rodar animais entre explorações.

» »  a drag com a colaboração da direção Geral de 
alimentação e Veterinária, tem vindo a proceder 
à recolha e congelação de sémen de touros 
selecionados cedidos por criadores particulares, 
com vista a:

  -  permitir a sua utilização em inseminação 
artificial;

  -  contribuir para a salvaguarda do 
património genético da raça, através da 
sua conservação ex-situ no âmbito do 
Banco português de Germoplasma animal.

rEsumo das GENEaLoGIas 
touros da raça ramo grande utILIZados Em INsEmINaçÃo artIfIcIaL

recolHa  
de sÉmen

nome nº snira origem pai aVÔ paterno pág.

1996

amaNtE tEr (Ia) pt 30 095251 antónio Nunes / doze ribeiras / terceira --- --- ---

GIGaNtE (Ia) pt 30 112425 alberto meneses / santa cruz / terceira --- --- ---

amaNtE sJ (Ia) pt 27 029180 antónio Lizuarte azevedo / topo / são Jorge --- --- ---

2001

atchIm (Ia) pt o 221207 José Isaac ávila / doze ribeiras / terceira GIGaNtE (Ia) --- ---

chIBaNtE (Ia) pt 0 93 297721 antónio Nunes / doze ribeiras / terceira GIGaNtE (Ia) --- ---

amaNtE II (Ia) pt o 224102 José Valdemiro ferreira / doze ribeiras / terceira --- --- ---

2006
coNtratE (Ia) pt 0 93 399932 antónio Nunes / doze ribeiras / terceira chIBaNtE (Ia) GIGaNtE (Ia) 6

amaNtE sJ (Ia) pt 9 95 506959 Ângelo silva Júnior / topo / são Jorge amaNtE II (Ia) --- 7

2011

aZuLEJo (Ia) pt 6 15 350369 raquel Gomes / Biscoitos / são Jorge pt 6 93 375617 pt 5 93 303408 8

amarELo (Ia) pt 8 16 201522 firmino dinis tristão / altares / terceira pt 5 14 594118 coNtratE (Ia) 9

aLfENIm (Ia) pt 2 16 198202 José Valdemiro ferreira / doze ribeiras / terceira pt 1 93 426765 pt 3 93 404842 10

2014

BaBILÓNIa (Ia) pt 9 16 979664 antónio Nunes / doze ribeiras / terceira pt 5 15 289711 pt 3 93 375623 11

BrIGadEIro (Ia) pt 1 16 226064 rosa Barbosa sequeira / rosais / são Jorge pt 6 93 375617 pt 5 93 303408 12

BarÃo (Ia) pt 5 17 003797 Jorge miguel Nunes / doze ribeiras / terceira pt 5 15 289711 pt 3 93 375623 13

BrILhaNtE (Ia) pt 0 17 340880 paulina fagundes / Lajes / terceira amaNtE sJ (Ia) amaNtE II (Ia) 14

BaLuartE (Ia) pt 9 16 205850 José Isaac ávila / doze ribeiras / terceira pt 3 93 404842 pt 2 93 305895 15

BaNdarILha (Ia) pt 8 16 994127 antónio Lúcio ferreira / posto santo / terceira coNtratE (Ia) chIBaNtE (Ia) 16

BELo (Ia) pt 7 17 350616 maria fernanda Nunes / agualva / terceira coNtratE (Ia) chIBaNtE (Ia) 17
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 180 m 188 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
9 159

N.º INtp filhas INtp médio
115 457

contrate (ia) pelagem VermelHa acastanHada

foto: antónio araújo

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) –1.2 59.02 %
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) –4.3 57.66 %
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  43.20 96.03 %
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) –12.24 58.26 %
classificação morfológica (pts)  1.00 94.71 %
Idade ao primeiro parto (dias) 14.30 77.34 %
Intervalo entre partos (dias) –1.00 74.46 %
Número de partos total (n) 0.08 63.85 %
Longevidade produtiva (meses) 0.98 60.44 %

aVÔ paterno
NomE: gigante 96 (ia) 
Nº sNIra: pt 30 112425 
origem: alberto meneses 
santa cruz - terceira

pai
NomE: chibante 01 (ia) 
Nº sNIra: pt 0 93 297721 
orIGEm: antónio nunes 
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: rosada 
Nº sNIra: pt 30 158383 
origem: francisco Barbosa 
santa cruz - terceira

aVÔ materno
NomE:  contrate ii 
Nº sNIra: pt o 218582 
orIGEm: antónio nunes 
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: Veleira 
Nº sNIra: pt 2 93 261603 
orIGEm: antónio nunes 
doze ribeiras - terceira aVÓ materna

NomE: galanta ii 
Nº sNIra: pt o 208565 
orIGEm: antónio nunes 
doze ribeiras - terceira

NomE: contrate 06 (ia)

Nº sNIra: pt 0 93 399932

proprIEtárIo: antónio nunes 
doze ribeiras - terceira

unidades: desvio padrão

probabilidade da contribuição genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 99% estimada com base em 
análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 160 m 189 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
6 154

N.º INtp filhas INtp médio
117 536

amante (ia) pelagem VermelHa flaVa

foto: antónio araújo

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) –1.9 58.29 %
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) –1.6 46.07 %
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  100.23 96.23 %
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) –6.91 58.58 %
classificação morfológica (pts)  0.62 94.15 %
Idade ao primeiro parto (dias) –17.63 74.63 %
Intervalo entre partos (dias) 5.01 75.15 %
Número de partos total (n) 0.20 67 %
Longevidade produtiva (meses) 2.83 63.46 %

aVÔ paterno
NomE: ---
Nº sNIra: --- 
orIGEm: ---

pai
NomE: amante ii 01 (ia) 
Nº sNIra: pt o 224102 
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

aVÓ paterna
NomE: Benfeita 
Nº sNIra: pt 30 102932 
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras – terceira

aVÔ materno
NomE: --- 
Nº sNIra: --- 
orIGEm: ---mãe

NomE: laranja
Nº sNIra: pt 27 033302
orIGEm: Jorge salvador
ribeira seca - são Jorge aVÓ materna

NomE: --- 
Nº sNIra: --- 
orIGEm: ---

NomE: amante sJ 06 (ia)

Nº sNIra: pt 9 95 506959

proprIEtárIo: Ângelo silva Júnior 
topo - são Jorge

unidades: desvio padrão

probabilidade da contribuição genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 99% estimada com base em 
análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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NomE: 
azulejo 11 (ia)

Nº sNIra: 
pt 6 15 350369

proprIEtárIo: 
raquel gomes 
Biscoitos - são Jorge

performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 20 m 13 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
4 169

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

aZuleJo (ia) pelagem VermelHa flaVa

foto: antónio araújo

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) 9.4 44.61 %
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) 0.7 25.18 %
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  159.60 71.61 %
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) –17.38 36.63 %
classificação morfológica (pts)  2.07 68.05 %
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

aVÔ paterno
NomE: Brilhante
Nº sNIra: pt 5 93 303408
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: apolo
Nº sNIra: pt 6 93 375617
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: rosada
Nº sNIra: pt 5 93 261611
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 95 518799
orIGEm: Hélio Brasil
Biscoitos - são Jorge

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 95 543029
orIGEm: Hélio Brasil
Biscoitos - são Jorge aVÓ materna

NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 95 490484
orIGEm: Hélio Brasil
Biscoitos - são Jorge

unidades: desvio padrão

probabilidade da contribuição genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 99% estimada com base em 
análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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NomE: 
amarelo 11 (ia)

Nº sNIra: 
pt 8 16 201522

proprIEtárIo: 
genoveva tristão 
altares - terceira

performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 12 m 7 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
1 158

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

amarelo (ia) pelagem VermelHa flaVa

foto: antónio araújo

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) 0.9 33.12 %
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) –1.0 26.1 %
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  101.00 66.56 %
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) –9.06 36.25 %
classificação morfológica (pts)  1.45 68.34 %
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

aVÔ paterno
NomE: contrate 06 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 399932
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 14 594118
orIGEm:  m. margarida 

santos
são mateus - terceira

aVÓ paterna
NomE:  s/n
Nº sNIra: pt 6 93 333693
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: amante ii 01 (ia)
Nº sNIra: pt o 224102
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 1 93 378811
orIGEm: firmino tristão
altares - terceira aVÓ materna

NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 93 311385
orIGEm: firmino tristão
altares - terceira

unidades: desvio padrão

probabilidade da contribuição genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 99% estimada com base em 
análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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NomE: 
alfenim 11 (ia)

Nº sNIra: 
pt 2 16 198202

proprIEtárIo: 
m. cecília ávila 
sé - terceira

performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 11 m 6 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
7 140

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

alfenim (ia) pelagem VermelHa cereJa

foto: antónio araújo

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) –12.2 32.54 %
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) 1.7 ---
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  –28.05 73.47 %
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) 7.67 ---
classificação morfológica (pts)  1.08  63.8 %
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

aVÔ paterno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 3 93 404842
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 1 93 426765
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

aVÓ paterna
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 93 305902
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 3 93 404842
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 93 426763
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

aVÓ materna
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 8 93 293989
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

unidades: desvio padrão

probabilidade da contribuição genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 95% estimada com base em 
análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 14 m 18 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
22 155

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

BaBilÓnia (ia)

NomE: 
Babilónia 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 9 16 979664

proprIEtárIo: 
antónio nunes 
doze ribeiras - terceira

pelagem VermelHa flaVa

aVÔ paterno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 3 93 375623
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: açor
Nº sNIra: pt 5 15 289711
orIGEm: Jorge nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: s/n
Nº sNIra: pt 8 93 375611
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE:  contrate 06 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 399932
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 6 14 604970
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ materna

NomE: celinda
Nº sNIra: pt 0 93 261609
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) 1.4 60.74 %
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) –4.0 7.48 %
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  --- ---
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) --- ---
classificação morfológica (pts)  1.47 67.31 %
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
99% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 24 m 17 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
0 ---

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

Brigadeiro (ia)

NomE: 
Brigadeiro 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 1 16 226064

proprIEtárIo: 
rosa sequeira 
rosais - são Jorge

pelagem VermelHa cereJa

aVÔ paterno
NomE: Brilhante
Nº sNIra: pt 5 93 303408
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: apolo
Nº sNIra: pt 6 93 375617
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: rosada
Nº sNIra: pt 5 93 261611
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 5 95 518799
origem: Hélio Brasil
Biscoitos - são Jorge

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 7 95 543004
orIGEm: Hélio Brasil
Biscoitos - são Jorge aVÓ materna

NomE: s/n
Nº sNIra: pt 2 95 509654
orIGEm: Hélio Brasil
Biscoitos - são Jorge

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) --- ---
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) --- ---
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  13.48 78.12 %
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) –0.19 40.86 %
classificação morfológica (pts)  2.38 68.45 %
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
99% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 4 m 8 f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
3 181

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

Barão (ia)

NomE: 
Barão 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 5 17 003797

proprIEtárIo: 
Jorge nunes 
doze ribeiras - terceira

pelagem VermelHa flaVa

aVÔ paterno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 3 93 375623
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: açor
Nº sNIra: pt 5 15 289711
orIGEm: Jorge nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: s/n
Nº sNIra: pt 8 93 375611
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 8 14 604955
orIGEm: Jorge nunes
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 4 15 397754
orIGEm: Jorge nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ materna

NomE: nobreza
Nº sNIra: pt 5 93 333684
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) --- ---
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) --- ---
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  --- ---
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) --- ---
classificação morfológica (pts)  0.67 66.45 %
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
99% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- --- 1f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
0 ---

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

BrilHante (ia)

NomE: 
Brilhante 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 0 17 340880

proprIEtárIo: 
paulina fagundes 
lajes - terceira

pelagem VermelHa acastanHada

aVÔ paterno
NomE: amante ii 01 (ia)
Nº sNIra: pt o 224102
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: amante sJ 06 (ia)
Nº sNIra: pt 9 95 506959
orIGEm: Jorge salvador
ribeira seca - são Jorge aVÓ paterna

NomE: laranja
Nº sNIra: pt 27 033302
orIGEm: Jorge salvador
ribeira seca - são Jorge

aVÔ materno
NomE: chibante 06 (ia)
Nº sNIra: pt 4 93 362182
orIGEm:  francisco 

Batista
lajes - terceira

mãe
NomE: formosa
Nº sNIra: pt 9 93 429415
orIGEm: francisco Batista
lajes - terceira aVÓ materna

NomE: francesa
Nº sNIra: pt 8 93 248694
orIGEm:  francisco 

Batista
lajes - terceira

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) --- ---
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) --- ---
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  --- ---
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) --- ---
classificação morfológica (pts)  1.45 67.70%
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
99% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 1m ---

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
0 ---

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

Baluarte (ia)

NomE: 
Baluarte 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 9 16 205850

proprIEtárIo: 
J. isaac ávila 
doze ribeiras - terceira

pelagem VermelHa cereJa

aVÔ paterno
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 2 93 305895
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 3 93 404842
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

aVÓ paterna
NomE: Benfeita
Nº sNIra: pt 0 93 246491
orIGEm:  J. Valdemiro 

ferreira
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: atchim 01 (ia)
Nº sNIra: pt o 221207
orIGEm: J. isaac ávila
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: chuvinha
Nº sNIra: pt 7 93 285314
orIGEm: J. isaac ávila
doze ribeiras - terceira aVÓ materna

NomE: roseira
Nº sNIra: pt o 221202
orIGEm: J. isaac ávila
doze ribeiras - terceira

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) 0.64 31.94%
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) 7.30 23.16%
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  --- ---
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) --- ---
classificação morfológica (pts)  1.45 66%
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
95% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- 5m 3f

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
--- ---

N.º INtp filhas INtp médio
--- ---

BandarilHa (ia)

NomE: 
Bandarilha 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 8 16 994127

proprIEtárIo: 
antónio lúcio ferreira 
posto santo - terceira

pelagem VermelHa cereJa

aVÔ paterno
NomE:  chibante 01 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 297721
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: contrate 06 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 399932
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: Veleira
Nº sNIra: pt 2 93 261603
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: chibante 01 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 297721
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

mãe
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 7 14 724397
orIGEm: libério melo
cinco ribeiras - terceira aVÓ materna

NomE: s/n
Nº sNIra: pt 2 93 396282
orIGEm: J. rebelo Vieira
terra-chã - terceira

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) –3.50 25.13%
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) –2.24 14.47%
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  --- ---
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) --- ---
classificação morfológica (pts)  1.04 67.77%
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
95% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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performance indiVidual

p4m (Kg) N.º filhos
--- --- ---

dados da descendência

N.º filhos pesados p4m médio
0 ---

N.º INtp filhas INtp médio
0 ---

Belo (ia)

NomE: 
Belo 14 (ia)

Nº sNIra: 
pt 7 17 350616

proprIEtárIo: 
m. fernanda nunes 
agualva - terceira

pelagem VermelHa flaVa

aVÔ paterno
NomE: chibante 01 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 297721
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

pai
NomE: contrate 06 (ia)
Nº sNIra: pt 0 93 399932
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira aVÓ paterna

NomE: Veleira
Nº sNIra: pt 2 93 261603
orIGEm: antónio nunes
doze ribeiras - terceira

aVÔ materno
NomE: amado
Nº sNIra: pt 4 93 282459
orIGEm:  J. cuniberto 

meneses
lajes - terceira

mãe
NomE: redonda
Nº sNIra: pt 5 93 405756
orIGEm:  m. fernanda 

nunes
agualva - terceira

aVÓ materna
NomE: s/n
Nº sNIra: pt 6 93 244395
orIGEm:  m. fernanda 

nunes
agualva - terceira

aValiação genÉtica Valor genÉtico precisão Valor genÉtico

peso ajustado 4 meses (ef. direto) (Kg) --- ---
peso ajustado 4 meses (ef. materno) (Kg) --- ---
peso da carcaça/dia (ef. direto) (g/d)  --- ---
peso da carcaça/dia (ef. materno) (g/d) --- ---
classificação morfológica (pts)  0.66 67.68%
Idade ao primeiro parto (dias) --- ---
Intervalo entre partos (dias) --- ---
Número de partos total (n) --- ---
Longevidade produtiva (meses) --- ---

unidades: desvio padrão

probabilidade 
da contribuição 
genética da raça ramo 
Grande maior ou igual a 
99% estimada com base 
em análises de adN.

-3 -2 -1 0 1 2 3
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nº snira
Vaca nome Vaca nº snira

touro nome touro data
inseminação oBserVaçÕes

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

rEGIsto dE INsEmINaçÕEs artIfIcIaIs
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nº snira
Vaca nome Vaca nº snira

touro nome touro data
inseminação oBserVaçÕes

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

/        /

coNtactos útEIs
nome / entidade telefone telemÓVel faX e-mail

tÍtuLo|catálogo de touros para Inseminação artificial 
EdIçÃo|secretaria regional da agricultura e ambiente|direção regional da agricultura 

autorEs|ana Luísa pavão|carlos costa santos|direção de serviços de agricultura || dEsIGN GráfIco|Vanessa Branco 
ImprEssÃo|Nova Gráfica, Lda. || tIraGEm |500 Exemplares || dEpÓsIto LEGaL| 389918/15 | março 2015
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entidade gestora do liVro genealÓgico da raça BoVina ramo grande 
 

direção regional da agricultura | direção de serviços de agricultura

Vinha Brava|9701-861 angra do heroísmo 
tel: 295 404 200 | fax: 295 216 359 | E-mail: info.drag@azores.gov.pt / info.dsa@azores.gov.pt


