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PROMEBO
PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE BOVINOS DE CARNE

01

O PROMEBO® – Programa de Melhoramento de Bovinos de 
Carne é o mais antigo programa de melhoramento bovino brasi-
leiro. Fundado em 1974, a partir da tese de mestrado do Dr. Luiz 
Alberto Fries, completou 40 anos de trabalhos ininterruptos no ano 
de 2014 e consolidou-se como o principal programa de seleção 
para as raças britânicas e sintéticas, homologado pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Possui um banco 
de dados com mais de 900 mil animais inscritos das raças Aber-
deen Angus, Brangus, Hereford, Braford, Devon, Shorthorn, Charolês, 
Simental e Bubalinos. Utiliza uma metodologia de análise matemá-
tica avançada, porém de simples aplicação a campo, desde que 
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cumpridas todas as etapas necessárias da reprodução dos ven-
tres até a avaliação de sobreano dos produtos. O manejo visando 
ao melhoramento genético é de responsabilidade do proprietário, 
sendo que as avaliações de mangueira, realizadas em épocas es-
tratégicas (desmama e sobreano), são executadas por avaliadores 
credenciados pelo programa.

Consiste em um sistema moderno e econômico que, através 
da seleção, promove o melhoramento genético do rebanho de 
corte de todo o Brasil. É aberto para animais puros de origem, puros 
controlados e cruzamentos. O programa visa aumentar a pressão 
de seleção para características herdáveis e de importância eco-
nômica, tais como peso ao nascer, ganho de peso do nascimen-
to ao desmame, ganho de peso pós-desmame, habilidade ma-
terna, conformação de carcaça, precocidade de acabamento, 
musculatura, tamanho entre outras.

Laços genéticos entre rebanhos, determinados pelo uso de 
touros em comum, principalmente através da Inseminação Artifi-
cial, são o que permitem a comparação de indivíduos de dife-
rentes rebanhos. Portanto, as avaliações genéticas do PROMEBO® 
oportunizam, através da Metodologia de Modelos Mistos e da exis-
tência de laços genéticos, comparações válidas e adequadas en-
tre animais de toda uma população ou raça, fornecendo a cha-
mada Diferença Esperada na Progênie (DEP). 

A DEP é obtida a partir de uma base de dados única e cen-
tralizada, englobando os rebanhos conectados das raças regis-
tradas e controladas pelo programa na ANC, sendo diretamente 
comparável entre todos os animais presentes na análise, como 
touros pais, ventres e produtos ainda sem progênie.
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1.1 Características avaliadas

• Peso ao nascer (PN);
• Ganho de peso do nascimento à desmama (GND);
• Habilidade materna para GND (H MAT);
• Ganho de peso da desmama ao sobreano (GDS);
• Ganho de peso do nascimento ao sobreano (GNS);
• Escores para conformação, precocidade, musculatura e ta-
manho (CPMT);
• Escores para prepúcio/umbigo (U);
• Escores para caracterização racial (R);
• Escores para Pelame (PM);
• Pigmentação ocular ou da pálpebra (PG);
• Perímetro escrotal (PE);
• Área de olho de lombo (AOL);
• Espessura de gordura subcutânea (EGS);
• Espessura de gordura subcutânea medida na picanha (EP8);
• Gordura intramuscular (GIM);
• Resistência ao carrapato (CP).

1.2 Exigências

Para participar do PROMEBO®, o usuário deverá, além de 
possuir uma balança apropriada (individual e aferida), adotar 
um sistema eficaz de identificação dos animais (vacas e produtos) 
e efetuar o controle de reprodução e de nascimentos e as avalia-
ções de mangueira nas fases de desmama e sobreano.

Todos os animais inscritos deverão ser criados e avaliados nas 
condições normais de cada estabelecimento. As oportunidades 
de manejo e alimentação deverão ser as mesmas para todos os 
animais de um determinado lote ou grupo de manejo (explicado 
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com mais detalhes no Capítulo 2). Só desta forma é possível esti-
mar o quanto do fenótipo expresso no animal vem da sua genética 
e quanto vem do ambiente.

1.3 Implementação/utilização dos resultados

COMO AÇÕES PRINCIPAIS DE UM PROGRAMA BEM ESTRUTURADO 
É POSSÍVEL CITAR:

• Definir o tamanho do rebanho a ser controlado;
• Avaliar a capacidade de manejo do estabelecimento;
• Definir um conjunto de objetivos de seleção ou de melhora-
mento do rebanho;
• Estabelecer uma estação de reprodução e de parição con-
trolada;
• Selecionar e utilizar touros melhoradores nas características 
economicamente importantes;
• Selecionar fêmeas de reposição;
• Descartar vacas de cria com base na reprodução e nos valo-
res genéticos para produção.

Assim, o primeiro passo para participar do programa consiste 
em um levantamento com definição e quantificação dos ventres 
que serão controlados. Pode ser, por exemplo, todo o rebanho de 
uma propriedade, apenas uma categoria de registro ou, mais pre-
cisamente, um número específico de ventres que possa ser traba-
lhado com eficiência pelo pessoal de campo disponível. Esta deci-
são vai depender, fundamentalmente, da capacidade de manejo 
do estabelecimento.

A maior abrangência ou quantidade de dados coletados é 
fundamental para melhorar a acurácia das predições do mérito 
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genético dos reprodutores. É possível dizer que a qualidade dos 
resultados genéticos depende, em grande parte, da quantidade 
de dados disponíveis. Ou seja, quanto maior for a base de dados, 
melhores são os resultados. 

Depois de formado o núcleo de ventres em controle, todos 
os produtos nascidos devem ser controlados sistematicamente até 
a desmama, podendo haver, por questões ligadas ao manejo da 
propriedade, algum descarte baseado nos relatórios genéticos 
desta fase. Os animais que permanecerem no controle devem ser 
avaliados ao sobreano. Adverte-se que quanto menos seleção se 
fizer na primeira fase (desmama), melhor avaliados serão os ani-
mais na fase final (sobreano).
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MANEJO E COLETA DE DADOS
VISANDO aO MELHORAMENTO GENÉTICO

02

A coleta de dados é uma das tarefas mais importantes em 
um programa de melhoramento genético. Esta tarefa geralmente 
envolve boa parte da equipe de pessoal da fazenda e o técnico 
credenciado para realizar as pesagens e avaliações visuais. As pes-
soas responsáveis pela coleta de dados devem ser devidamente 
treinadas para executá-la. Alguns detalhes relativos à identificação 
dos animais, procedimentos de manejo visando ao melhoramento 
genético bem como os dados coletados em cada fase do ciclo 
biológico dos bovinos de corte são abordados neste capítulo.
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2.1 Identificação dos animais

A identificação de todos os animais (produtos, touros e va-
cas) é pré-requisito básico para o monitoramento individual, con-
trole de produção e melhoramento genético dos rebanhos. Todos 
os animais devem ser identificados de forma única, permanente 
e insubstituível já nos primeiros dias de vida. Um bom sistema 
de identificação pode ser obtido pelo número do animal+ano de 
nascimento+código da fazenda ou criador. O número do animal 
normalmente é composto de até cinco caracteres e é sequencial, 
representando a ordem de nascimento dentro da safra e fazenda. 
Alguns criadores combinam uma letra ao número para indicar, res-
pectivamente, o ano e a ordem de nascimento do animal dentro 
da safra e fazenda.

2.1.1 Métodos de identificação

• Tatuagem: Identificação permanente dos animais, através 
de tatuagem na parte central das duas orelhas. Para agilizar 
o processo de leitura a campo, é conveniente complementar 
o sistema com brincos e/ou marcação a fogo (ou a frio com 
nitrogênio líquido).

• Brincos: Tipo de identificação simples e rápida, mas que apre-
senta significativa taxa de perda. Por este motivo, jamais deve 
ser usado como único método de identificação. Tal problema 
pode ser um pouco minimizado com o uso de brincos duplos.

• Marca a fogo ou a frio: Método recomendado para os ven-
tres por ser de fácil visualização a campo. Devem ser utilizados 
números de 10cm de diâmetro. Apesar de os métodos anterio-
res serem suficientes, o brinco é passível de perda e a tatuagem 
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tem difícil visualização, então, a marca pode ser uma opção 
complementar. Também pode ser utilizada para marcar o ano 
de nascimento, que faz parte da identificação dos animais.

2.1.2 Características desejáveis de uma boa identi-
ficação

O SISTEMA E OS MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM ALIAR UMA 
SÉRIE DE CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS:

• Única: A identificação de cada animal deve ser encontrada 
apenas uma vez, não importando a fazenda, a raça, a catego-
ria e o ano de nascimento. Dois animais não podem possuir a 
mesma identificação.

• Permanente: A identificação base deve ser a tatuagem do 
número nas duas orelhas. Este método garante segurança con-
tra perdas de identificações.

• Insubstituível: Ao receber uma identificação logo após o nas-
cimento, o animal deve permanecer com a mesma identifica-
ção durante toda a sua vida.

• Prática: A utilização de brincos ou marca a fogo facilitam a 
leitura das identificações. A combinação destes métodos com-
plementares com a tatuagem nas duas orelhas (identificação 
base) permite comprovar a identificação do animal sempre 
que existir alguma dúvida ou necessidade de vistoria.

• Universal: Se a identificação for baseada num formato seme-
lhante aos utilizados em vários outros programas, haverá maior 
facilidade na troca de informações entre eles.
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2.1.3 Identificação dos ventres

A correta identificação de cada uma das vacas do rebanho 
é muito importante em um sistema de controle de produção. A 
“chave” para a identificação dos ventres, da mesma forma que 
ocorre com os produtos, consiste de sua tatuagem mais o ano de 
seu nascimento. Estes dados devem ser sempre preenchidos corre-
tamente nos procoletas porque qualquer alteração da informação 
do ano de nascimento, por exemplo, acarreta em erros no ajuste 
do peso do produto para a idade da mãe e, também, possibilita 
a perda da conexão com as demais produções daquele ventre.

2.2 Controle de reprodução

Consiste no acompanhamento de toda a estação reprodu-
tiva, desde o controle das coberturas até o diagnóstico de gesta-
ção. Deverão ser registradas, diariamente, informações de reprodu-
ção, tais como a data do acasalamento e a identificação do touro 
utilizado. Com este procedimento é possível detectar e corrigir, em 
tempo hábil, erros de identificação de vacas e dados reprodutivos. 
As principais informações coletadas na reprodução são:

• Identificação da vaca (tatuagem+ano de nascimento);
• Identificação do touro usado no acasalamento;
• Tipo de cobertura;
• Data ou período do acasalamento;
• Diagnóstico de gestação.

2.2.1 Tipos de coberturas

• Inseminação artificial (IA - convencional e/ou IATF);
• Monta controlada;
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• Monta a campo com reprodutor único: somente um reprodu-
tor por potreiro (aproximadamente 30-40 vacas);
• Monta a campo com reprodutores múltiplos (RM): vários touros 
são colocados com um determinado número de vacas; 
• Técnicas de reprodução: TE, FIV.

É necessário informar o registro e a categoria (PO ou PC) dos 
touros pais nacionais utilizados e o registro na ANC do sêmen im-
portado (identificado como “IA”+número, quando nacionalizado) 
ou o registro no país de origem. 

No caso dos reprodutores múltiplos, é conveniente represen-
tá-los com a sigla RM, indicando a safra de uso e o número de 
registro de seus componentes. Quando mais de um time de touros 
múltiplos for usado por safra, estes devem ser diferenciados.

AVALIAÇÃO DE ANIMAIS TE OU FIV

Animais produtos de TE ou FIV poderão ser avaliados se tive-
rem as informações básicas necessárias, as quais são:

• Identificação da mãe biológica; 
• Composição racial da mãe biológica; 
• Ano de nascimento da mãe biológica; 
• Identificação da receptora;
• Composição racial da receptora;
• Ano de nascimento da receptora.

É recomendável utilizar doadoras e/ou receptoras com ava-
liação no PROMEBO® (avaliação própria ou de seus produtos). Para 
formação dos grupos de manejo de animais oriundos de TE ou FIV, 
as regras são as mesmas (item 2.3.1): devem ser compostos por 
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filhos de, no mínimo, dois touros diferentes e, dos quais que, pelo 
menos, um tenha produtos avaliados no PROMEBO®.

2.2.2 Conectabilidade entre rebanhos

A conectabilidade entre rebanhos é de suma importância 
para as avaliações dos produtos dentro de cada raça. Para que os 
mesmos possam ser comparados entre todos os animais dos dife-
rentes rebanhos da base de dados, os criadores precisam utilizar, 
em uma percentagem de seus ventres, através da IA, touros que 
também são usados em outros rebanhos com filhos avaliados no 
Programa e, de preferência, que constem no Sumário ANC/PROME-
BO®. Isto possibilita a formação de laços genéticos e, portanto, a 
possibilidade de comparação.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES AO USO DE TOUROS

• Utilizar mais de um touro na estação reprodutiva. Se possível, 
no mínimo 25% dos terneiros/bezerros produzidos devem ser pro-
dutos de IA;
• Visando formar laços entre anos e estações, não trocar todo o 
grupo de touros usados de uma estação reprodutiva para outra; 
• A progênie de touros utilizados em monta coletiva (reproduto-
res múltiplos ou RM) não deve ultrapassar 50% do total de produ-
tos nascidos (quanto maior o número de filhos com pai conhe-
cido, melhor tende a ser a estruturação do conjunto de dados); 
• Não usar somente RM sobre as novilhas de primeira cria. Se 
possível, usar a inseminação artificial em pelo menos uma per-
centagem das novilhas disponíveis.
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2.2.3 Definição das estações de monta

O criador deve definir estações de monta. Preferencialmen-
te, estas estações não devem exceder três meses, principalmente, 
para que as comparações entre animais sejam justas, pois todos 
que nascem na mesma estação sofrem influências ambientais si-
milares. Outra vantagem é a possibilidade de desmamar todo o 
lote numa só data com diferenças em idade de, no máximo, 90 
dias. Quanto menores estas amplitudes de idade, mais precisas 
tendem a ser as comparações entre os animais de uma mesma 
produção.

2.3 Controle de nascimentos

É necessário que os produtos tenham seus dados de nasci-
mento anotados e que sejam identificados o mais cedo possível. 
Registrar o dia exato de nascimento é essencial, uma vez que a 
idade do animal é uma fonte importante de variação dos pesos 
no momento da desmama ou até mesmo aos 18 meses. A reco-
mendação é uma recorrida diária nos potreiros durante esta fase. 
A Associação Nacional de Criadores possui Cadernetas de Campo 
(imagem ao lado), próprias para o controle de nascimentos, que 
são fornecidas aos interessados.

NESTA OPERAÇÃO, TATUA-SE O PRODUTO, ANOTANDO NA CADER-

NETA DE CAMPO:

• Identificação;
• Data do nascimento;
• Sexo;
• Peso ao nascer (não obrigatório, porém altamente recomen-
dável);
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• Identificação da(s) mãe(s) – doadora e receptora para os pro-
dutos de TE ou FIV (tatuagem+ano de nascimento).

Geralmente, estas informações são coletadas ao nascer jun-
to com as práticas sanitárias rotineiras, tais como os momentos das 
aplicações de cicatrizante no umbigo e de vermífugo.

A pesagem ao nascer é opcional e deve ser efetuada nas 
primeiras 48 horas de vida do animal. Tendo em conta a impor-
tância econômica da facilidade de parto nos sistemas de criação, 
é fundamental poder predizer o valor genético para peso ao nas-
cer dos animais a serem selecionados, possibilitando a tomada 
de decisões e utilização nas diferentes categorias de fêmeas nos 
rebanhos de cria. 

Para produtos de raças sintéticas ou oriundos de cruzamento 
entre raças, deve ser informada a sua composição racial e a da(s) 
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mãe(s) (doadora e receptora, no caso de TE ou FIV). Quando, no 
cruzamento, houver o componente zebuíno, a descrição da com-
posição racial deverá ser realizada com base na fração zebuína 
(3/8, 1/4, 3/4, 1/2). 

2.3.1 Formação dos Grupos de Manejo (GM)

O grupo de manejo (GM) caracteriza um conjunto de ani-
mais manejado sob as mesmas condições ambientais (nutricio-
nais, sanitárias etc.) e que, portanto, recebeu as mesmas oportuni-
dades para expressar o potencial genético. 

Os grupos de manejo são formados no nascimento onde 
os animais, normalmente, permanecem até o desmame (GM do 
desmame). Se houver necessidade de separação de lotes duran-
te esta fase, haverá a formação de novo(s) grupo(s) de manejo, 
sendo o criador o responsável por transmitir esta informação ao 
programa. 

Da mesma forma, os animais manejados no período pós-
-desmame devem receber códigos específicos conforme os lotes 
caracterizados por terem tido oportunidades iguais (GM do sobre-
ano).

O rigor na formação dos grupos de manejo está fortemen-
te relacionado com o grau de sucesso em separar adequada-
mente, nas avaliações genéticas, os efeitos genéticos dos efeitos 
ambientais.

• GRUPO CONTEMPORÂNEO (GC): O Grupo Contemporâneo 
(GC) consiste em um grupo de animais do mesmo sexo, os 
quais são nascidos em uma determinada fazenda, estação e 
ano e que pertencem a um mesmo grupo de manejo. 
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É de responsabilidade do criador a correta informação dos 
GM, enquanto que o sistema utiliza todos os dados fornecidos (fa-
zenda, estação, ano, sexo e GM) para formar os Grupos Contem-
porâneos.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES À FORMAÇÃO DOS GMS:

• Se for possível, formar os lotes do nascimento ao desmame 
(GM) separados por sexo;
• Procurar pesar e avaliar todos os animais de um GM num úni-
co dia;
• Constatar que os animais de um mesmo GM não tenham 
mais do que 90 dias de diferença de idade;
• No período pós-desmama, evitar “pulverizar” os GMs formados 
até a desmama, ou seja, é recomendável que os lotes mane-
jados de modo conjunto até a desmama não sejam separados 
e/ou misturados no manejo pós-desmama pois acarretará na 
diminuição do número de animais nos GMs do sobreano;
• Não formar GM somente com filhos de reprodutores múltiplos;
• O GM deve conter filhos de, no mínimo, dois touros diferentes, 
sendo pelo menos um destes com avaliação no PROMEBO®.

2.4 Controle da desmama e sobreano

Os animais são pesados e avaliados pelo criador e/ou por 
um técnico credenciado a realizar avaliações para PROMEBO®. 
Cada animal sofre duas pesagens e classificações em momen-
tos estratégicos: a primeira na DESMAMA e a segunda no SOBREA-
NO (ou ANO). A coleta dos dados de desmama deve ser realizada 
quando os animais tiverem, em média, entre 100 e 300 dias de 
vida. 
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Quando ocorrer desmama antecipada ou precoce, esta in-
formação deve ser relatada ao programa, evitando erros nos pro-
cedimentos de ajustes utilizados. O período pós-desmama inicia 
na data em que forem coletados os pesos à desmama. Os perío-
dos entre a pesagem e a desmama e entre a pesagem e o sobre-
ano devem ser de pelo menos 90 dias. A idade dos animais nesta 
pesagem final é variável, indo desde os 330 até 670 dias de vida 
(não ultrapassando este limite).

Assim como nas fases de reprodução e nascimento, as infor-
mações coletadas nas fases de desmama e sobreano são anota-
das em formulários apropriados (procoletas). Os formulários organi-
zam a coleta dos dados e minimizam erros, pois trazem impressas 
as identificações dos animais, evitando que estas sejam reescritas.

As informações coletadas podem ser divididas em duas ca-
tegorias: obrigatórias e opcionais. As obrigatórias são aquelas que 
vão compor os índices estipulados pelo programa (Desmama e 
Final). As medidas opcionais contemplam características que não 
fazem parte dos índices Desmama e Final, mas podem constar em 
outros índices e auxiliam o criador a selecionar outras característi-
cas economicamente importantes.

AVALIAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

• Peso a Desmama e ao Sobreano;
• Conformação (C) - Desmama e Sobreano;
• Precocidade de Terminação (P) - Desmama e Sobreano;
• Musculatura (M) - Desmama e Sobreano;
• Racial (R) – Sobreano;
• Perímetro Escrotal (PE) – Sobreano;
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AVALIAÇÕES OPCIONAIS: 

• Peso ao nascer (PN);
• Peso da vaca na Desmama; 
• Tamanho do esqueleto (T); 
• Pelame (PM);
• Tamanho do prepúcio/umbigo (U);
• Pigmentação ocular ou da pálpebra (PG); 
• Contagem de carrapatos (CP);
• Racial (R) – Desmama;
• Avaliação da carcaça por ultrassonografia - AOL, EGS, P8, GIM; 
• Condição corporal (CC).

2.4.1 Pesagens

A correta pesagem dos animais é fundamental para a ava-
liação dos produtos dentro dos programas de melhoramento ge-
nético, já que o ganho de peso tem uma influência de 50% no 
Índice de Seleção Desmama e Final (Desmama + Sobreano) e de 
25% no Índice Carcaça.

As pesagens devem ser feitas com o animal em jejum 
completo de 12 a 14 horas. Isto porque os bovinos apresentam 
um grande volume de conteúdo digestivo de líquidos e alimentos 
que interfere no peso do animal. O procedimento recomendado 
consiste em recolher os animais ao curral ou mangueira no fim da 
tarde, permanecendo sem alimento, sem água e separados das 
vacas, se forem terneiros ou bezerros, para serem pesados na ma-
nhã seguinte. Este período de 12 a 14 horas é suficiente para o 
animal esvaziar seu conteúdo digestivo.
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2.4.2 Avaliação de escores visuais e outras medidas

CONFORMAÇÃO, PRECOCIDADE, MUSCULATURA E TAMANHO 

(CPMT)

Estas características são importantes para identificarmos ani-
mais mais equilibrados e produtivos. São avaliadas através de es-
cores visuais com variação de 1 a 5, na desmama e no sobreano, 
sempre de forma relativa à média do lote (GM). Os escores mais 
altos indicam presença mais marcante da característica. Antes de 
iniciar os procedimentos de avaliação visual de cada lote (GM), 
devem ser separados machos de fêmeas e cruzados de não cru-
zados. É importante olhar atentamente o grupo de animais, no seu 
conjunto, formando uma ideia dos animais médios, dos superiores 
e dos inferiores. 

Após esta inspeção, segue-se a avaliação de cada um de-
les de forma comparativa ao lote. Deste modo, em cada GM, de-
verão existir animais de todas as notas (de 1 a 5), independente 
de qualquer comparação absoluta com outro grupo ou rebanho 
da mesma raça. A distribuição ideal das notas é: 40% deverão 
receber nota 3, 20% nota 2, 20% nota 4, 10% nota 1 e 10% nota 5. 
Mesmo que não se atinja a distribuição ideal, deve ser semelhante 
a isto. Podemos resumir a escala de escores da seguinte maneira, 
sendo estes escores relativos à média do GM:

MÉRITO DO ANIMAL PARA A CARACTERÍSTICA
Escore
(1 a 5)

Ótimo / animal superior 5

Um pouco acima da média 4

Animal médio 3

Um pouco abaixo da média 2

Animal inferior 1
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• CONFORMAÇÃO (C) avalia a quantidade de carne na 
carcaça. Os escores são atribuídos imaginando-se a carcaça do 
animal, em um frigorífico, no momento em que é realizada a ava-
liação. Esta característica é influenciada pelo tamanho (principal-
mente pelo comprimento) e pelo grau de musculosidade. 

• PRECOCIDADE (P) de terminação avalia a capacidade de 
o animal chegar a um grau de acabamento mínimo de carcaça, 
com peso vivo não elevado. Animais com maior profundidade de 
costelas, maior caixa torácica, silhueta cheia, virilhas pesadas e 
em início de deposição de gordura subcutânea, principalmente 
na base da cauda, indicam maior precocidade de terminação. 
Animais altos, esguios, sem caixa, com silhueta de gazela e ex-
tremamente enxutos são mais tardios. É recomendável observar a 
ponta das paletas sobre as últimas costelas e sobre a linha média 
do dorso, onde qualquer cobertura tecidual é deposição de gor-
dura. É importante combinar as precocidades de crescimento (ga-
nho de peso) e de terminação para produzir animais equilibrados e 
obter a mesma classe de novilho em um menor período de tempo. 

• MUSCULATURA (M) avalia o desenvolvimento da massa 
muscular como um todo, observada em pontos como antebraço, 
paleta, lombo, garupa e, principalmente, a largura e profundidade 
dos quartos traseiros. Analisando-se os animais parados, nota-se 
que os de musculatura mais desenvolvida apresentam os mem-
bros afastados, tanto de frente como de trás. Quando o animal se 
desloca, observa-se o movimento dos músculos, que se contraem 
e aumentam de volume ritmicamente, delineando sua forma. Isto 
os diferencia da gordura, que “sacode” sem apresentar formato 
definido. O animal de musculatura forte tem o peito amplo e é 
mais largo na parte inferior do corpo, recebendo notas mais altas 
para esta característica. Já o animal de musculatura débil ou fraca 
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tem o peito fechado e é mais largo na parte superior do corpo, 
recebendo notas mais baixas para esta característica. 

• TAMANHO (T) compreende o comprimento e, principal-
mente, a altura do animal. DEPs de T moderado são desejáveis 
para uma maior e mais eficiente produção de carne em sistemas 
de ciclo curto. Para a avaliação de tamanho, é utilizado escore 5 
para o animal com maior tamanho do grupo avaliado, mas este 
não é necessariamente o desejado para a raça trabalhada. O es-
core 1 é destinado ao menor animal do grupo avaliado. 

OUTROS ESCORES E MEDIDAS

• PERÍMETRO ESCROTAL (PE) é expresso em centímetros. A 
DEP para perímetro escrotal (PE) é indicadora da precocidade se-
xual e, também, por ser uma medida corporal, da velocidade de 
crescimento. DEPs elevadas são desejáveis. A alta herdabilidade 
desta característica permite a obtenção de uma boa resposta se-
letiva. É recomendável coletar esta informação, utilizando uma fita 
métrica, junto com a avaliação do sobreano. Se a informação for 
coletada em outra oportunidade, é importante anotar, além do PE, 
a data da medição. Ao tomar a medida da PE, usar uma escala 
em centímetros com uma casa decimal (por exemplo 32,7cm).
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• CARACTERIZAÇÃO RACIAL (R) avalia o padrão racial de 
acordo com as normas de sua respectiva associação promocio-
nal. Animais que recebem notas 1 e 2  estão fora  do padrão bus-
cado pelas raças e não serão candidatos à dupla marca seletiva, 
enquanto que  os  animais  que  recebem notas 3, 4 e 5 estão 
dentro do  padrão. No processo de avaliação para esta caracte-
rística, os animais são analisados em relação ao ideal buscado 
pelas raças, e não em relação ao GM.

• PELAME (PM) avalia o comprimento e a espessura do pelo. 
O pelame está relacionado com a capacidade de adaptação 
do animal ao meio ambiente. Pelo curto e liso caracteriza animais 
com maior adaptação e, também, com menor infestação de car-
rapato. Esta característica é avaliada através de escores de 1 a 3:

Animais com pelo longo e lanoso 3

TIPO DE PELAME Escore

Condição intermediária 2

Animais com pelo curto e liso 1

• TAMANHO DO PREPÚCIO/UMBIGO (U) é uma característica 
funcional, por isso, avalia-se o tamanho e o formato do prepúcio 
e/ou umbigo. Machos com prepúcio muito longo, frequentemen-
te, sofrem lesões causadas pela vegetação e têm seu desempe-
nho reprodutivo comprometido. No processo de avaliação do “U”, 
os animais sempre são analisados em relação a um tamanho e 
formato de prepúcio/umbigo ideal, e não ao GM. São dadas no-
tas maiores para prepúcio e/ou umbigo maiores, e notas menores 
para prepúcio e/ou umbigo menores. O umbigo/prepúcio é ava-
liado, em raças sintéticas, através de escores visuais, conforme a 
seguinte escala:
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APRESENTAM-SE, ABAIXO, ILUSTRAÇÕES PARA ORIENTAR OS PRO-
DUTORES NA COLETA DESTA INFORMAÇÃO:

(a) Touros:

Escore 1 Escore 2

Escore 3 Escore 4

Escore 5

(b) Fêmeas:

Escore 1 Escore 2

Escore 3 Escore 4

Escore 5

Grande, intolerável 5

Grande, mas tolerável 4

Médio, ideal 3

Pequeno 2

Tipo europeu 1

TAMANHO DO UMBIGO Escore
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• PIGMENTAÇÃO OCULAR OU DA PÁLPEBRA (PG) é uma ca-
racterística importante para as raças suscetíveis ao carcinoma ocu-
lar. Mesmo apresentando herdabilidade média, o descarte direto 
dos animais com o problema de carcinoma ocular é ineficiente 
em termos de melhoramento, pois as lesões aparecem relativa-
mente tarde na vida do animal. Assim, a seleção por pigmentação 
é mais prática e eficiente, além de auxiliar no controle da conjunti-
vite. Esta característica é avaliada através de escores de 1 a 5:

PIGMENTAÇÃO OCULAR
Escore
(1 a 5)

Dois olhos totalmente pigmentados 5

Dois olhos parcialmente pigmentados 4

Um olho totalmente pigmentado 3

Um olho parcialmente pigmentado 2

Sem pigmentação 1

• CONTAGEM DE CARRAPATOS (CP) é realizada ao sobreano, 
preferencialmente, na mesma época da pesagem e das medi-
das de perímetro escrotal, de ultrassom e das avaliações de CPMT. 
Desta forma, fica facilitada a formação dos grupos de manejo 
contemporâneos. Se a contagem for realizada em outra época, é 
necessário informar a data da contagem e o grupo de manejo no 
qual o animal permaneceu os últimos 90 dias.

Os animais que serão avaliados não poderão receber trata-
mento químico durante um período prévio à contagem. Este perí-
odo varia de acordo com o tipo de produto químico utilizado bem 
como com o nível de infestação das áreas de criação (pastos).
Para realizar a contagem, os animais devem apresentar um núme-
ro mínimo de 20 fêmeas em ingurgitamento em todo o corpo. De-
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vem ser contados os carrapatos com diâmetro entre 4mm e 8mm. 
A contagem será realizada na região do entrepernas, inserção da 
cauda, face posterior do traseiro, face interna da coxa e face pos-
terior do escroto ou úbere.

TAMANHO REAL E LOCALIZAÇÃO DOS CARRAPATOS

4mm 8mm

Inserção da Cauda

Face Interna da Coxa

Face posterior do Escroto
ou Úbere

Posterior do Quarto

• CONDIÇÃO CORPORAL (CC) indica a condição dos ani-
mais no momento da avaliação. É opcional pois não é um cri-
tério de seleção, servindo apenas para compreender mudanças 
na avaliação nas duas etapas – desmama e sobreano. Para esta 
característica são atribuídas notas de 1 a 5.

• AVALIAÇÕES DE CARCAÇA POR ULTRASSONOGRAFIA deve-
rão ser realizadas por técnicos capacitados para tal atividade. São 
importantes para identificarmos, in vivo, quais animais possuem os 
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Face interna da coxa

Face posterior do escroto
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genes para maior produção de carne e deposição de gordura nas 
carcaças e, assim, multiplicar esta genética entre os rebanhos. As 
avaliações de carcaça contribuem com 60% da ponderação do 
Índice Carcaça PROMEBO®:

• ÁREA DE OLHO DE LOMBO (AOL) é baseada em medidas 
de ultrassom obtidas no sítio anatômico no espaço inter-
costal entre a 12ª e 13ª costela, medindo a área total do 
músculo longo dorsal, sendo apresentada em centímetros 
quadrados (cm²). Está correlacionada ao rendimento per-
centual de cortes comerciais na indústria frigorífica.

• ESPESSURA DE GORDURA SUBCUTÂNEA (EGS) é baseada 
em medidas de ultrassom realizadas no sitio anatômico en-
tre a 12ª e 13ª costela, apresentada em milímetros (mm). 
Está correlacionada com um maior grau de acabamen-
to e com a capacidade de depositar tecido adiposo em 
uma idade mais precoce.

• ESPESSURA DE GORDURA MEDIDA NA PICANHA (P8) é base-
ada em medidas de ultrassom realizadas no sítio anatômi-
co entre a picanha e a alcatra, apresentada em milímetros 
(mm). A deposição de gordura neste local normalmente 
inicia-se mais cedo do que o nas costelas. Da mesma for-
ma que a EGS, a P8 está correlacionada com um maior 
grau de acabamento e com a capacidade de depositar 
tecido adiposo em uma idade mais precoce.

• GORDURA INTRAMUSCULAR (GIM) é caracterizada por 
pontos de gordura visíveis por ultrassom no músculo Lon-
gissimus Dorsus (contrafilé), apresentada em percentagem 
(%). Está associada com maior palatabilidade, suculência 
e maciez da carne.
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2.5 Avaliação de animais em regime de 
cabanha

Considerando que alguns criadores participantes do PROME-
BO® possuem animais em regime de cabanha e que a avalia-
ção genética dos mesmos é limitada pelo tratamento diferenciado 
dado a estes animais, foram criadas normas mínimas para possibi-
litar o cálculo de valores genéticos.

 

FORMAÇÃO DO GRUPO DE MANEJO (GM):

• No máximo 60 dias de diferença de idade entre o mais novo 
e o mais velho;
• No mínimo quatro machos ou quatro fêmeas;
• Fornecimento de mesma ração e nas mesmas quantidades 
ou à vontade;
• Não utilizar ama de leite. É possível fornecer a mesma quanti-
dade de leite por animal em balde;
• Durante o período de teste, os animais não poderão participar 
de feiras;
• Todos os animais do GM devem permanecer juntos durante o 
período de teste;
• Intervalo entre as avaliações de desmama e pós-desmama 
de, no mínimo, 70 dias;
• Animais doentes e/ou com tratamentos individuais não deve-
rão ser avaliados;
• No mínimo filhos de dois diferentes touros, sendo pelo me-
nos um com filhos avaliados no programa, de preferência que 
constem no Sumário PROMEBO®. Este procedimento aumenta 
as chances de conectabilidade na avaliação genética.
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PESAGENS E OUTRAS AVALIAÇÕES

• Pesagem precedida de jejum total (sólidos e líquidos) de 12-14 
horas;
• Pesagem de todos os animais na mesma data;
• Medição do perímetro escrotal (PE) no período de teste pós-
-desmama;
• Avaliação de Conformação, Precocidade, Musculatura e Ta-
manho nas duas fases.

LIMITES PARA REALIZAÇÃO DAS PESAGENS E OUTRAS AVALIAÇÕES

• Pesagem e avaliações de escores visuais a desmama com 
idade média de 130 dias. Não avaliar antes dos 100 dias;
• Pesagem, avaliações de escores visuais, medida de PE e me-
dida de ultrassom (se houver) após o desmame com idade mé-
dia de 260 dias. Não realizar avaliação antes dos 230 dias.

OS CÓDIGOS DE GRUPOS DE MANEJO DOS ANIMAIS DE CABANHA 
DEVERÃO INICIAR COM A LETRA “C”
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EXPRESSÃO DOS RESULTADOS
03

3.1 Análise genética

A análise genética possui os seguintes componentes meto-
dológicos:

 3.1.1 Exame de conexidade

A acurácia das comparações entre touros testados em di-
ferentes ambientes (grupos contemporâneos - GCs) depende do 
grau de conectabilidade genética entre os GCs. Com poucas li-
gações genéticas entre GCs, a acurácia das comparações é me-
nor e pode resultar em incorreto ranqueamento dos animais. Para 
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evitar este problema, antes de realizar a avaliação genética, os 
dados foram submetidos a uma análise completa de conectabi-
lidade. O grau de conectabilidade entre GCs foi medido através 
das conexões genéticas devidas a cada animal e todos os seus 
ancestrais em comum. As conexões genéticas foram ponderadas 
pelo parentesco aditivo entre os animais. Para ser considerado co-
nectado à base de dados principal, definiu-se que o GC deveria 
ter um mínimo de 10 laços genéticos diretos. Todos os produtos 
pertencentes a GCs desconectados foram eliminados da análise 
genética.

3.1.2 Modelo animal multivariado

O modelo básico, utilizado na avaliação genética de todas 
as características, pode ser descrito pela equação yijkl = [µ + gci + 
aj + mk + pek + eijkl] λm, em que yijkl é a observação fenotípica do 
animal L, pré-ajustada para os efeitos ambientais conhecidos (ida-
de do produto, idade da vaca e época do nascimento do produ-
to) e efeitos genéticos fixos (raça, dominância, perdas epistáticas, 
complementariedade e suas interações com latitude); µ é a média 
geral da característica; gci é o efeito do grupo contemporâneo 
i (fixo); aj é o efeito genético direto do animal j (aleatório); mk é o 
efeito genético materno da vaca k (aleatório); pek é o efeito de am-
biente permanente devido à vaca k (aleatório); eijkl é efeito residual 
associado à observação ijkl (aleatório); e λm é o fator de ajustamen-
to para o nível m da variância residual do grupo contemporâneo i e 
resíduo da observação ijkl. Os efeitos genéticos fixos foram conside-
rados somente nas análises das raças Braford e Brangus.

Os componentes de (co) variâncias foram previamente es-
timados pelo método de máxima verossimilhança restrita (REML).

yijkl = [µ + gci + aj + mk + pek + eijkl] λm
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3.1.3 Procedimentos robustos de estimação

Foram utilizados procedimentos robustos frente à heteroge-
neidade de variância dos grupos contemporâneos e à magnitude 
do resíduo de cada observação. A função utilizada (λm) permite 
que observações “normais” tenham influência plena sobre as es-
timativas, enquanto que observações pertencentes a grupos con-
temporâneos com maior variação e resíduos “grandes” têm poder 
de influência reduzido conforme o grau de confiança calculado.

3.2 Diferença Esperada na Progênie (DEP)

A DEP é uma estimativa da metade do valor genético aditivo 
de um indivíduo. Para entender conceitualmente a DEP, tomemos 
como exemplo a característica ganho de peso do nascimento à 
desmama e consideremos os touros A e B, com DEPs de 10 e 5kg, 
respectivamente. A diferença entre as DEPs dos touros A e B é, por-
tanto, de 5kg. Isto significa que se ambos forem acasalados com 
grupos semelhantes de vacas e os produtos forem submetidos às 
mesmas condições ambientais, os produtos do touro A ganharão, 
em média, 5 kg a mais do nascimento à desmama do que os 
produtos do touro B.

INTERPRETAÇÃO DA DEP

A 0,85

Touros Acurácia

B 0,94

Diferença (A-B)

Medida relativa entre os animais

10kg

DEP GND

5kg

5kg
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Portanto, para uma correta interpretação, deve sempre estar 
claro que apenas as diferenças entre as DEPs são relevantes, não 
os valores absolutos. Elas são expressas em relação a uma base 
genética, que pode ser a média da população histórica analisa-
da, a média da população ativa, a média das DEPs de um grupo 
de touros etc.

3.3 Acurácia

A acurácia indica o grau de confiança depositado na esti-
mativa da DEP. Os valores de acurácia podem variar de 0 a 100, 
sendo que os mais elevados indicam maior segurança na estima-
tiva da DEP. É fundamental ter conhecimento de que a seleção 
deve ser realizada com base nas DEPs e nos índices e não nas acu-
rácias. Estas apenas devem ser usadas como fator de definição da 
intensidade de uso de determinado touro.

MEDIDA DA CONFIABILIDADE DA DEP: ACURÁCIA

A 0,85

Touros Acurácia

B 0,94

Diferença (A-B)

Indica o grau de confiança depositado 
na estimativa da DEP

Quanto da incerteza foi reduzida pelo
aumento da quantidade de informação

10kg

DEP GND

5kg

5kg

3.4 DECA

DECAs são a apresentação dos animais em classes de 10% 
obtidas com base nas DEPs padronizadas. Elas permitem visuali-
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zação rápida e classificação objetiva da DEP de um determinado 
animal em relação aos demais. A DECA 1 indica que o touro está 
entre os 10% melhores; a DECA 2 indica que está entre os 11% e os 
20% melhores e assim por diante.

3.5 Índices

Os índices agregam em um único valor o mérito genético 
total do animal. Os fatores de ponderação para as características 
consideradas no cálculo dos índices foram definidos para uma 
base igual a 10, ou seja, como se cada touro fosse avaliado atra-
vés de 10 características medidas na sua progênie. Assim, o índice 
10 indica que, em média, o touro foi superior em um desvio-pa-
drão da DEP em cada uma das características avaliadas. Quanto 
maior o índice do animal, maior a sua superioridade genética.

O PROMEBO® possui quatro tipos de índices: Desmama 
(INDD), Final (INDF), Carcaça (INDC) e Adaptação (INDA). Tem o 
propósito de indicar os animais que apresentam as características 
buscadas pelas raças avaliadas pelo programa de acordo com o 
objetivo do criador, seja ele produzir terneiros/bezerros mais pesa-
dos, produzir reprodutores com genética para produção de carne 
ou ainda selecionar animais mais adaptados aos diversos ambien-
tes de produção. As ponderações percentuais aplicadas sobre as 
DEPs que compõem os índices são apresentadas nas tabelas a 
seguir.

ÍNDICE ADAPTAÇÃO
Ponderação

(%)

Resistência à carrapato 60

Pelame na desmama 20

Pelame no sobreano 20
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ÍNDICE FINAL
Ponderação

(%)

Ganho de peso do nascimento à desmama 25

Conformação na desmama 5

Precocidade na desmama 8

Musculatura na desmama 8

Ganho de peso da desmama ao sobreano 25

Conformação no sobreano 5

Precocidade no sobreano 8

Musculatura no sobreano 8

Perímetro escrotal 8

ÍNDICE CARCAÇA
Ponderação

(%)

Ganho de peso do nascimento à desmama 10

Ganho de peso da desmama ao sobreano 15

Conformação no sobreano 5

Precocidade no sobreano 5

Musculatura no sobreano 5

Área de olho de lombo (AOL) 20

Gordura intramuscular 15

10

Espessura de gordura subcutânea medida
na picanha (P8)

15

ÍNDICE DESMAMA
Ponderação

(%)

Ganha de peso do nascimento à desmama 50

Conformação na desmama 10

Precocidade da desmama 20

Musculatura na desmama 20

Espessura de gordura subcutânea medida
entre a 12ª e a 13ª costela (EGS)
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3.6 Relatórios

Os relatórios são emitidos após o processamento e a análise 
dos dados coletados a campo, de acordo com a geração e safra 
analisadas, enviadas pelos técnicos ou criadores. A nomenclatu-
ra utilizada para cada relatório produzido está descrita na seção 
“Apêndice”. As avaliações genéticas dão origem aos seguintes re-
latórios:

• Relatório da Desmama: Este relatório contém as DEPs e 
o índice de cada animal considerando o seu desempenho no 
período do nascimento até a desmama. Com base nas informa-
ções contidas no relatório da desmama, é possível, se necessário, 
descartar uma percentagem dos machos. Os produtos avaliados 
são apresentados separados por sexo e em duas ordenações: por 
ordem de identificação do animal (tatuagem) e por ordem decres-
cente de índice desmama.

• Relatório de ventres: Na época da avaliação genética 
dos produtos na desmama, o criador recebe o relatório da avalia-
ção genética das vacas em que estão relacionadas aquelas que 
produziram terneiros/bezerros nos últimos dois anos, consideradas 
“vacas ativas” no rebanho. As DEPs são baseadas nas avaliações 
próprias e de seus produtos para as diferentes características. De 
posse deste relatório, é possível descartar as piores vacas com 
base nas suas DEPs e nos índices.

• Relatório de Sobreano: As DEPs e os índices apresentados 
neste relatório levam em conta o desempenho dos animais desde 
o nascimento até o sobreano, sendo considerado o relatório final 
da geração analisada. Assim, de posse deste, o criador deverá fa-
zer a separação dos tourinhos e novilhas destinados à reprodução 
(animais com genética “melhoradora”, que deverá ser multiplica-



41

da no rebanho) daqueles destinados à terminação. Os produtos 
avaliados são apresentados separados por sexo e em duas orde-
nações: por ordem de identificação do animal (tatuagem) e por 
ordem decrescente de índice final.

• Relatório dos Grupos Contemporâneos: Este relatório 
acompanha os de desmama e sobreano e contém informações 
sobre os GC formados em cada fase de avaliação, como o núme-
ro de animais, médias dos ganhos de peso observado e ajustado 
e das DEPs para cada característica, além da média dos índices.

• Relatório de DECAs: Este relatório acompanha os de des-
mama e sobreano e apresenta as médias das DEPs e dos índices 
por DECA do índice final e o número de animais em cada DECA. 
Mostra a distribuição dos animais da safra conforme valor genético.

• Relatório de frequência de notas CPMT dentro dos grupos 
de manejo: Este relatório acompanha o de desmama e sobreano. 
Nele são apresentadas as frequências (%) de notas de CPMT, ser-
vindo para avaliar o trabalho do técnico que realizou a avaliação 
dos escores visuais. Abaixo, segue a distribuição ideal das notas 
dos escores, em que num grupo de animais ao redor de 40% de-
verão receber nota 3, 20% nota 2, 20% nota 4, 10% nota 1 e 10% 
notas 5.
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• Relatório de Recursos Genéticos (animais candidatos à 
Dupla Marca): Este relatório é gerado após todos os dados da ge-
ração atual (de todos os criadores participantes do programa) esta-
rem disponíveis para processamento na base de dados. São apre-
sentados os animais candidatos a receberem a Dupla Marca de 
acordo com os critérios descritos pelas associações promocionais 
de cada raça. De modo geral, os animais descritos neste relatório 
deverão cumprir os seguintes requisitos: 

• Classificado entre as DECAs 1 e 4 para índice final 
(INDF);
• Escore para caracterização racial de 3 a 5 ao sobre-
ano; 
• Índice a desmama (INDD) positivo; 
• Deve apresentar DEPs balanceadas, ou seja, mes-
mo que esteja entre as DECAs 1 e 4 para índice final, 
mas seja DECA 10 em alguma característica perde a 
condição de candidato e não estará relacionado no 
relatório de recursos genéticos.

• Boletim de Ocorrências: Este relatório acompanha o de 
desmama e sobreano e identifica os animais que não puderam 
ser avaliados junto aos demais devido a um ou mais motivos lista-
dos abaixo:

 
• Identificação do produto repetida;
• Pai com identificação não conhecida;
• Pesos e/ou ganhos de pesos fora dos limites;
• Intervalo entre partos da mãe fora dos limites;
• Idade à desmama fora dos limites;
• Idade ao sobreano fora dos limites;
• Outros.
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• Relatório de acasalamentos Dirigidos (sob encomenda): 
Para planejar os acasalamentos, o criador/técnico pode contar 
com o auxílio de um Programa de Acasalamentos Dirigidos (PAD). 
O PAD simula os acasalamentos de cada vaca com os touros de 
interesse do criador. As informações das avaliações genéticas das 
vacas e dos touros são combinadas na forma de índices médios 
esperados na futura progênie. Com base nestes índices e nas 
orientações, restrições e objetivos de cada rebanho, o programa 
indica os melhores acasalamentos. Além de possuir opção para 
maximização dos índices, o programa proporciona o controle da 
endogamia e a realização de acasalamentos corretivos. 

Fo
to

: G
a

b
rie

l B
e

c
c

o



44

• Sumário de Touros ANC/PROMEBO®: É uma ferramenta 
de grande importância para promover o melhoramento genético 
tanto das fazendas participantes do programa de melhoramento 
genético, quanto das externas ao programa. São apresentados os 
reprodutores considerados ativos e que possuem um número mí-
nimo de produtos avaliados pelo PROMEBO® (para garantir uma 
acurácia mínima). Os touros são listados pelo nome, em ordem al-
fabética. Para cada touro é informado o número de rebanhos em 
que foi utilizado, número de filhos, DEPs, índices, DECAs e acurácias 
para todas as características avaliadas. Também são listados de 
acordo com a superioridade em cada característica e identifica-
dos como touros líderes.

• Vacas líderes: Com o objetivo de valorizar os ventres 
com comprovado destaque em suas progênies, é dis-
ponibilizada, anualmente, através do Sumário de Touros 
ANC/PROMEBO®, a Listagem das Vacas Líderes no PRO-
MEBO®. Para constar nesta listagem, as fêmeas deverão 
cumprir os seguintes requisitos:

• Vacas em atividade, ou seja, com pelo menos 
uma cria avaliada nas duas últimas safras;
• Mínimo de três produtos com avaliação gené-
tica completa na desmama e no sobreano;
• Classificadas como DECA 1 para INDF.

• Touros jovens: A listagem de touros jovens apresenta os 
melhores touros da geração que está completando dois 
anos de idade, avaliados pelo PROMEBO®, e que, pro-
vavelmente, serão ofertados nos remates de Primavera 
subsequentes. São considerados como superiores através 
da utilização de suas DEPs em uma simulação de acasa-
lamentos dirigidos usando todas as novilhas da mesma 
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geração ou safra. Para constar nesta listagem os animais, 
além de superiores no acasalamento dirigido, deverão 
cumprir os seguintes requisitos:

• Estarem com registro provisório na ANC na 
época de elaboração do Sumário.
• Serem classificados como recursos genéticos, 
enquadrando-se nos critérios seletivos para can-
didatos à dupla marca.

O SUMÁRIO DE TOUROS É DIVULGADO UMA VEZ POR ANO COM CRI-
TÉRIOS DE PUBLICAÇÃO DETERMINADOS PARA CADA RAÇA. ALÉM 
DA FORMA IMPRESSA, O SUMÁRIO DE TOUROS É APRESENTADO 
ON-LINE NO SITE: WWW.PROMEBO.COM.BR.
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APÊNDICE
ALGUMAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

04

4.1 Preenchimento dos procoletas

Procoleta é o formulário padronizado, que deve ser utilizado 
a campo, para anotação das pesagens e avaliação dos escores 
visuais. Ele deve ser enviado ao PROMEBO® após a avaliação de 
cada safra. Na fase da desmama, junto com o procoleta, é emiti-
da a listagem de vacas a serem pesadas.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

• PESO DA VACA: Passar para o procoleta os pesos que foram 
anotados na listagem de vacas a serem pesadas.
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• SEXO: Usar codificação recomendada:

Macho 1

Fêmea 2

Macho castrado 3

Fêmea nascida gêmea de macho 4

• GRUPO DE MANEJO: CÓDIGO DADO AO GRUPO DE ANIMAIS 
QUE RECEBERAM OPORTUNIDADES IGUAIS. Este é um dado im-
prescindível!

• DATA DA PESAGEM: Escrever com seis algarismos, como: dd/
mm/aa.

• PESO REAL AO DESMAME

• ESCORES VISUAIS:

Conformação C

Precocidade P

Musculatura M

Tamanho T

Tamanho do prepúcio/umbigo em raça sintética U

R

Pelame PM

Pigmentação ocular/pálpebra PG

* C, P, M, T: notas de 1 a 5 dentro de cada grupo de manejo.
* U, R, PG: notas de 1 a 5 com escala absoluta independente 
do grupo de manejo.
* PM: notas de 1 a 3 com escala absoluta independente do 
grupo de manejo.

Caracterização racial
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• CONTAGEM DE CARRAPATOS (CP): de 4 a 8mm

• MEDIDA DE PERÍMETRO ESCROTAL (PE): em cm 

4.2 Legendas e convenções

• Relatórios de avaliação genética: São processados de acor-
do com os dados recebidos através de uma criteriosa avalia-
ção realizada pela equipe técnica. Abaixo, estão listados os ti-
pos de relatórios que o PROMEBO® disponibiliza e as respectivas 
informações contidas neles.

RELATÓRIOS (Identificados pela extensão do arquivo):

Machos ordenados por índiceMI

Fêmeas ordenadas por índiceFI

Machos ordenados por tatuagemMT

Fêmeas ordenadas por tatuagemFT

Relatório de machos candidatos a Dupla MarcaMDM

Relatório de fêmeas candidatas a Dupla MarcaFDM

Frequência de notas CPM dentro dos 
grupos de manejo

CPM

Relatório de candidatos a 
Dupla Marca formato Excel

DM

Machos ordenados por índiceMI

Distribuição das DECAsDCA

Médias por grupos contemporâneosGC

Boletim de ocorrênciasBOL

Arquivo com todos os animaisEXC

RELATÓRIOEXTENSÃO
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• Códigos para Grupos de Manejo: Poderá ser utilizado qual-
quer código para identificar os animais que compõem cada 
grupo de manejo (GM) sem precisar informar o tipo de alimen-
tação, mas, sim, identificar aqueles que realmente tiveram 
as mesmas oportunidades. Isto significa que em uma mesma 
safra poderá haver mais de um GM. Poderão ser utilizados có-
digos com dois caracteres (números e/ou letras). Para os casos 
especiais de animais de cabanha, os GM devem iniciar com a 
letra “C”.

• Comentários: Deverão ser informadas ao PROMEBO® as prá-
ticas de manejo que possam ocorrer na vida de cada animal. 
Seguem, abaixo, alguns dos códigos, com o respectivo signifi-
cado, que poderão ser utilizados em comentários nos procole-
tas.

GuachosGU

DoentesDO

Gêmeos criados pela mãeGE

MorteMO

Desmame precoceDP

Outros

VendaVE

Aborto*AB

Natimorto*NM

Assistência ao partoAP

Ama leiteiraAL

COMENTÁRIOCÓDIGO

* O produto deverá ser cadastrado, pois, assim, a fêmea terá um produto nas-
cido na época correta, não interferindo na avaliação reprodutiva da mesma.       
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(49) 3531.1271 
www.3mariasagro.com.br

João Francisco Bade Wolf
(51) 3222.9062 - Arambaré/RS

www.cabanhadostapes.com.br

www.cabanhasantajoana.com.br

(51) 3328.9122 - Porto Alegre/RS
www.angus.org.br

(51) 3422.7595
santoantao@via-rs.net

www.cabanhasantalucia.com.br PROMEBO desde 1979

(51) 9984.1111 
charolesfigueira@terra.com.br

(53) 3242.1332
www.abhb.com.br

(51) 3458.3919   
charoles@charoles.org.br 

www.charoles.org.br

(35) 3452.0828 
www.casabrancaagropastoril.

com.br

(67) 3026.8300 
www.brangus.org.br
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(55) 9107.3366 - (55) 8417.2881
www.cehdros.com.br

(55) 3412.3688
www.gapgenetica.com.br

(51) 3330.6804 - (51) 3330.0070
www.gensys.com.br

(53) 3503.2618
estanciamaua@gmail.com

www.crigenetica.com.br

(53) 3243.2045 - Dom Pedrito/RS
estanciasthereza@terra.com.br

PROMEBO há 25 anosAndré Gomes
(55) 9976.5592 

andregomes@via-rs.net

Antonio Carlos Corrêa Osório
paipasso@yahoo.com.br

(51) 9901.7256 - 
susana@ciaazul.com.br

 (51) 9901.6889 -
salvador@ciaazul.com.br








