A Comissão Organizadora do congresso especificará o lugar atribuído a cada
poster e fornecerá material para a sua afixação. Esse local estará identificado com o
código do seu poster (exemplo: Zootec 1). O poster será colocado no primeiro dia do
congresso (19 de Setembro) e retirado no final do segundo dia (20 de Setembro) do
mesmo. O poster terá a orientação vertical obrigatória (80 cm de largura x 120 cm de
altura).
Tendo em conta o elevado número de trabalhos submetidos não conseguimos
ter sessões de posters, pelo que, pedimos aos autores que estejam junto dos mesmos
nas pausas para café das 15h30 de dia 19 de Setembro e 16h30 de dia 20 de Setembro.

Listagem de Posters
ZOOTEC 1 - Efeitos do grau de lubrificação vaginal, tipo de Os cervical externo, local de
deposição do sémen e refluxo cervical sobre a taxa de fertilidade pós-inseminação
artificial em ovelhas da raça Churra Galega Bragançana. Ramiro Valentim
ZOOTEC 2 - Efeitos do grau de lubrificação vaginal, local de deposição do sémen e
refluxo cervical sobre a taxa de fertilidade pós-inseminação artificial em cabras da raça
serrana. Ramiro Valentim
ZOOTEC 3 - O Agave americana na produção animal dos Açores. Alfredo Borba
ZOOTEC 4 - Comportamento ingestivo, desempenho e medidas morfométricas de
cordeiros santa inês classificados por consumo alimentar residual. Ricardo Costa
ZOOTEC 5 - Consumo alimentar residual e suas correlações com desempenho,
eficiência e medidas morfométricas em cordeiros santa inês. Ricardo Costa
ZOOTEC 6 - Emissão de metano em ovinos suplementados com torta de macadâmia na
dieta. Ricardo Costa
ZOOTEC 7 - Contribuição do consorcio capim-marandú e amendoim forrageiro no teor
de minerais da forragem no pré-pastejo. Tânia Dayana

ZOOTEC 8 - Estoque de carbono no solo em sistema de consórcio capim-marandú e
amendoim forrageiro. Joelma Sousa
ZOOTEC 10 - Consumo, digestibilidade e balanço de nitrogênio de ovinos alimentados
com ureia microencapsulada com cera de carnaúba. Leilson Bezerra
ZOOTEC 11 - Efeito da ureia microencapsulada em cera de abelha para liberação lenta
sobre o consumo, digestibilidade e balanço de nitrogênio em ovinos. Leilson Bezerra
ZOOTEC 12 - Quantificação de minerais e aminoácidos no músculo e fígado de borregos
Damara, Dorper e Merino Australiano em restrição alimentar. David Ribeiro
ZOOTEC 13 - Consumo de água em cordeiros classificados pelo consumo alimentar
residual (car). Ricardo Costa
ZOOTEC 14 - Demografia e caracterização do efetivo caprino da raça boer em Portugal.
Paulo Pardal
ZOOTEC 16 - Avaliação do método de secagem e da presença de enxofre no processo
de

microencapsulação

da

ureia

usando

cera

de

carnúba

como

agente

microencapsulante. Marcos Jacome
ZOOTEC 19 - Características sensoriais de chouriças de carne de porco bísaro. Efeito da
alteração dos níveis de sal e do tempo de cura. Sandra Rodrigues
ZOOTEC 20 - Composição e análise sensorial de truta-fário selvagem e de aquacultura
(salmo trutta) e de truta- arco-íris de aquacultura (oncorhynchus mykiss). Sandra
Rodrigues
ZOOTEC 21 - Impacto das condições climáticas sobre a mortalidade de vitelos em
explorações bovinas no Alentejo. Rute Santos
ZOOTEC 22 - Performance de doadoras Senepol após OPU e CIV. Aline Camargos
ZOOTEC 23 - Controles alternados das ordenhas da manhã e da tarde para estimação
da produção e qualidade do leite. Alexandre Leseur
ZOOTEC 24 - Associação de variáveis quantitativas para produção de bovinos de corte
da raça purumã. Alexandre Leseur
ZOOTEC 25- Efeito da idade da vaca no desmame de bovinos da raça purumã.
Alexandre Leseur
ZOOTEC 26 - Efeito do número de partos da vaca sobre o peso à desmame de bovinos
da raça purumã. Alexandre Leseur

ZOOTEC 27 - Efeito da época de lactação sobre parâmetros produtivos em bovinos de
leite da raça holandesa. Alexandre Leseur
ZOOTEC 28 - Determinação de correlação entre parâmetros qualitativos do leite em
diferentes períodos de ordenha. Alexandre Leseur
ZOOTEC 31 - Contributo para o estudo do crescimento de cabritos de raça bravia. José
Pedro Araújo
ZOOTEC 33 - Efeito do polimorfismo do gene da beta-caseína nas respostas fisiológicas
de vacas da raça sindi como predileção para seleção de animais termotolerantes. José
Moura
ZOOTEC 34 -Desempenho e características de carcaça de caprinos terminados em
pastagem nativa enriquecida com capim buffel suplementados com feno de malva
branca. José Filho
ZOOTEC 35 - Desempenho e perfil metabólico de ovinos alimentados com ureia
microencapsulada com cera de carnaúba. José Filho
ZOOTEC 36 - Hiperqueratose do canal do teto em vacas leiteiras. Joaquim Lima Cerqueira
ZOOTEC 37 - Qualidade microbiológica da linguiça frescal artesanal produzida em
açougues de uma cidade do interior de minas gerais. Maria Clara Andrade
ZOOTEC 38 - Avaliação da prevalência de trichinella spiralis em um frigorífico apto à
exportação de carne suína. Maria Clara Andrade
ZOOTEC 39 - Perfil nutricional lipídico de achigã proveniente de várias albufeiras do
Alentejo. Maria João Lança
ZOOTEC 40 - Utilização de subprodutos hortofrutícolas na alimentação animal:
composição química e valor nutricional. Liliana Cachucho
ZOOTEC 44 - Distribuição geográfica das raças ovinas Churra do Minho e Bordaleira de
Entre Douro e Minho. Fábio Carvão
ZOOTEC 45 - Efeito dum maneio alimentar inicial diferenciado dos leitões leves na sua
performance na recria. Rui Charneca
ZOOTEC 48 - Qualidade nutricional de silagens de milho e de erva em explorações
leiteiras do norte de Portugal. Joaquim Lima Cerqueira
ZOOTEC 50 - Influência da utilização de extratos de fumo na multiplicação de bolores
na superficie de salpicão não fumado. Luís Patarata

ZOOTEC 51 - Efeito de um extrato de fumo na multiplicação de listeria monocytogenes
em mortadela com azeitonas fatiada durante o armazenamento. Luís Patarata
ZOOTEC 52 - Avaliação da frescura de fígado de porco através de um teste de
consumidores com base em imagens via internet e ao vivo. Luís Patarata
ZOOTEC 53 - O valor do “green label” na avaliação da cor em salpicão de vinha d’alhos
fabricado sem nitrito. Luís Patarata
ZOOTEC 59 - Digestibilidade Intestinal da Proteína de fontes Proteicos - método das Três
ETAPAS. Cristina Guedes
ZOOTEC 61 - Use of an image analysis system to predict the live weight of bravia breed
goats. Cristina Guedes
ZOOTEC 63 - Omparação do desempenho reprodutivo de perdizes chukar (alectoris
chukar) criadas em gaiolas e recintos coletivos. Luiz Botelho
ZOOTEC 66 - Análise da genealogia da raça caprina bravia. Hugo Costa
ZOOTEC 67 - Raças suínas locais e seus cruzamentos – influência do genótipo na
qualidade da gordura subcutânea dorsal. José Martins
ZOOTEC 69 - Forragens conservadas para equinos em contexto de alterações
climáticas. Daniela Soares
ZOOTEC 70 - Valorização e utilização de coprodutos provenientes da indústria
vitivinícola na alimentação de coelhos. Valéria Silva
ZOOTEC 73 - Parâmetros genéticos e fenotípicos da fineza de osso em bovinos da raça
limousine em Portugal. Nuno Carolino
ZOOTEC 76 - Using infrared thermography imaging to monitor stress-related responses by
lambs fed with lupinus luteus diets. Mariana Almeida
ZOOTEC 79 - Caracterização Morfológica da Raça Preta Lusitânica. Virgínia Ribeiro
ZOOTEC 80 - Caracterização Morfológica da Raça Pedrês Portuguesa. Virgínia Ribeiro
ZOOTEC 81 - Caracterização Morfológica da Raça Amarela. Virgínia Ribeiro
ZOOTEC 82 - Caracterização Morfológica da Raça Branca. Virgínia Ribeiro
ZOOTEC 83 - Caracterização produtiva de galos sasso c44. Pedro Santos Vaz
ZOOTEC 85 - Comparação dos sistemas de produção de carne de cordeiro em modo
biológico e tradicional por análise meta-analítica. Renan Catani

ZOOTEC 86 - Percepção dos apicultores sobre os principais inimigos das abelhas
existentes na sub-região do Douro superior. Sância Pires

