Edição n.º 4
2012

NEWSLETTER

Especialistas em Reprodução de suínos
Centros de Inseminação Multi-Genéticos

Reunião Técnica AIM CIALA - AIM Ibérica
Nos dias 16 e 17 Maio realizou-se uma Reunião
Técnica de Responsáveis Centros de Inseminação
Artificial, entre AIM CIALA e AIM Ibérica, de forma
a debater os conceitos de qualidade no trabalho
diário dos Centros de Inseminação Artificial “CIA”.
Foram analisados dados estatísticos do IPG, Institute for Pig Genetics, de explorações suinícolas
Holandesas, onde se estudou a influência do trabalho dos CIA’s em determinados parâmetros das
explorações, no que diz respeito ao controlo da contaminação, ao número de
formas anormais, o efeito da temperatura de transporte nas doses seminais,
entre outros. Podem consultar o artigo cientifico em http://www.journalofanimalscience.org/content/90/3/779 e mais artigos sobre o tema debatido no
nosso site.

AIM CIALA esteve presente no VII Encontro Técnico
Veterinário

Durante os dias 22 e 23 de Maio de 2012,
a equipa AIM CIALA participou no VII Encontro Técnico Veterinário organizado
pela Magapor, que se realizou em Zaragoza. Este encontro técnico contou com
a presença de inúmeros especialistas e
investigadores em reprodução de suínos,
provenientes de diversos países.
As sessões tiveram uma componente
prática, realizada na Faculdade de Veterinária de Zaragoza, e uma componente
teórica. Nas sessões práticas foram abordados e estudados a anatomia e patologia do aparelho reprodutivo, do macho
e da fêmea em suínos. Na componente
teórica foram desenvolvidos temas re-

lacionados com a gestão de centros de
inseminação artificial, de forma a assegurar progressos ao nível da produção de
sémen, otimizando os parâmetros relacionados com a qualidade de sémen.

AIM CIALA comemorou 15 anos de
existência, um marco importante na
vida da empresa, que se traduz no
reconhecimento por todos os clientes, fornecedores e colaboradores
no serviço de responsabilidade e
confiança prestado ao longo deste
período.
Pretendemos continuar a ser uma
empresa de referência no sector,
contribuindo com todos os nossos
serviços, para o sucesso dos suinicultores nesta nova etapa de mudanças e desafios.
Nesta newsletter nº 4 destacamos a
importância da conservação do sémen nas explorações, fator importante para garantir a qualidade das
doses seminais no prazo de validade
recomendado pelo fornecedor.

AIM CIALA marca presença
na XXV SANTIAGRO

AIM CIALA participa em Colóquio sobre Inseminação
Artificial

No passado dia 3 de Junho, no âmbito
da XXV Santiagro, a AIM CIALA participou no colóquio sobre inseminação artificial com o tema: A Inseminação Artificial como fator de evolução técnica e
económica da Suinicultura em Portugal.
O colóquio contou também com o apoio
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da Caixa Agrícola da Costa Azul e da SAGRAN. Esta participação foi inserida no
programa de comemoração dos 15 anos
da AIM CIALA e teve lugar no Auditório
António Chainho em Santiago do Cacém.
Esta conferência contou com a participação Dr. José Daniel Alves (SAGRAN /
AIM CIALA), Dr. Gonçalo Pimpão (Topigs
/ AIM CIALA), Dr. Sales Luis (Agrupalto),
Engª. Carla Martins (Dep. Técnico Comercial AIM CIALA) e Engª. Sónia Girante
(Responsável Qualidade AIM CIALA).
A AIM CIALA agradece a todos os seus
clientes e colaboradores que estiveram
presentes no colóquio e no porco no espeto.

No passado dia 1, 2 e 3 de Junho, a AIM
CIALA esteve presente em mais uma
SANTIAGRO, que este ano comemorou os
seus 25 anos de existência. Por diversos
anos consecutivos a AIM CIALA tem marcado presença nesta feira agropecuária.
Nesta edição da feira, o stand foi objeto
de inovação e criatividade ao projetarse um laboratório tipo com todos os procedimentos realizados nos laboratórios
dos centros de inseminação, CIALA e CIABEN. Muitos foram os curiosos que visitaram o laboratório tipo e visualizaram os
diferentes procedimentos que ocorrem
no laboratório, durante o processo de
produção das doses de sémen de elevada
qualidade genética e sanitária.
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Renovação permanente do efetivo em curso

Durante o segundo trimestre de 2012 a
AIM CIALA prosseguiu com a renovação
permanente do seu efetivo. De forma a
garantir aos seus clientes a melhor genética e os melhores índices zootécnicos,
foram recebidos diversos lotes de varrascos, de diversas linhas genéticas, de for-

ma a renovar o efetivo presente no Centro
de Inseminação Artificial do Litoral Alentejano e no Centro de Inseminação Artificial
da Benedita,
O CIALA, Centro de Inseminação Artificial
do Litoral Alentejano, recebeu desde o
início segundo trimestre até ao dia 31 de
Agosto, 5 varrascos Duroc da TOPIGS, 12
varrascos Duroc PIC, 16 varrascos Pietrain
TOPIGS, 10 varrascos linha AA TOPIGS, 3
varrascos linha BB TOPIGS e ainda 2 varrascos linha NN TOPIGS. Durante este período,
o CIABEN recebeu também 6 novos varrascos pietrain. Até ao dia 31 de Agosto já entraram no CIALA 73 novos varrascos e no
CIABEN entraram 18 animais.

Jan Sallavelt visita as instalações AIM CIALA

Durante o mês de Julho, a AIM CIALA recebeu
a visita do responsável da Varkens KI, Jan
Sallavelt. Esta visita decorreu no âmbito da
comemoração dos 15 anos de inauguração do

Centro de Inseminação Artificial do Litoral
Alentejano. Durante este período foram proporcionadas visitas às instalações da AIM CIALA, a uma exploração de porco alentejano
em regime extensivo e à zona do litoral alentejano. Ao longo desta visita vários foram os
elogios prestados à AIM CIALA pela metodologia de trabalho, pelos serviços e pelas instalações e pelo seu excelente trabalho ao
longo destes anos junto dos suinicultores.
A Varkens KI é uma empresa holandesa parceira da AIM Worldwide e líder de mercado
holandês que presta serviços em inseminação artificial de suínos.

Conservação de sémen - uma garantia de qualidade
Um dos pontos críticos a ter em atenção ao
longo do processo de produção, distribuição
e armazenamento nas câmaras de conservação dos clientes, é o controlo de temperatura das doses seminais. As variações de temperatura durante o período de conservação
podem afetar a validade do sémen.
Ao longo do processo de produção das doses
de sémen, a temperatura é um parâmetro
monitorizado, desde a recolha até à realização das encomendas, passando pela pré-diluição, diluição e enchimento. Já na fase de
expedição e distribuição, a AIM CIALA possui
viaturas equipadas com câmaras específicas
para a conservação de sémen, e são acompanhadas por um sistema inovador de gestão
de frota. Este sistema permite a monitorização ao minuto da temperatura das doses
seminais durante o transporte. Com este
sistema inovador, pretende-se assegurar aos
clientes a entrega das doses de sémen com
qualidade e nas melhores condições de conservação.
Atualmente, as câmaras de conservação
digitais das explorações permitem conhecer
de maneira instantânea a temperatura, e
programar os valores que se desejam que se
mantenham. No entanto, a utilização diária
destes equipamentos, bem como interações
externas (cortes de eletricidade, momentos
de temperatura extrema, etc.) pode levar a
que não seja confiável, e que a temperatura
que demonstram pode não ser a temperatura
real variando para além do intervalo válido
para a conservação do sémen.
Por estes fatores torna-se necessário imple-

mentar métodos de trabalho que permitam ter controlado estes pontos críticos a
qualquer momento. Por isso, a AIM CIALA
disponibiliza aos seus clientes o sistema de
termobotão. O termobotão é um logger que
faz um registo de temperatura do local onde
se encontra a cada 15 minutos, e que disponibilizamos para envio aquando das doses
seminais. O termobotão permanece no interior da câmara de conservação do cliente
durante uma semana, depois o termobotão
é recolhido para se fazer a sua leitura. A leitura dos registos recolhidos pelo termobotão
permite conhecer os valores de temperatura
real enquanto este esteve no interior da câmara.
Como resultado da leitura dos registos gerados pelo termobotão é apresentado um gráfico com o início e o final da leitura e com os
registos de temperatura ao longo do tempo.
A temperatura ideal de conservação é 16ºC
(±1ºC), no entanto, existem sempre oscilações de temperatura. Tal como ilustra a figura apresentada, os limites críticos registamse quando as temperaturas situam-se abaixo
dos 15ºC e acima dos 20ºC.

Equipa laboratorial em
formação microbiológica

A equipa laboratorial da AIM CIALA realizou
no passado dia 25 de Maio uma formação
interna sobre Controlo Microbiológico, Morfologia, Motilidade e Qualidade Movimento
de sémen suíno. Esta formação foi dirigida
pela Responsável de Qualidade, Eng. Sónia
Girante, e contou com a presença de 8 colaboradores.
Durante esta formação foram estudados e
otimizados os procedimentos estandardizados de funcionamento de ambos os laboratórios, CIALA e CIABEN. As formações
internas realizadas pretendem um célere
progresso de conhecimentos para todos os
elementos da equipa que resultam geralmente de aprendizagens em formações externas.

15º Aniversário AIM CIALA
No passado dia 13 de
Julho, a AIM CIALA
celebrou o seu 15º
Aniversário na presença de todos os
seus colaboradores, fornecedores, parceiros técnicos (AIM Ibérica - Espanha e
AIM Worldwide - Holanda), FPAS e entidades oficiais do concelho de Santiago do
Cacém. A celebração decorreu no Monte
do Giestal - Casas de Campo & SPA, unidade de turismo rural recentemente inaugurada na localidade da Abela, concelho
de Santiago do Cacém.
A AIM CIALA fundada em 2006, tem origem
no CIALA, Centro de Inseminação do Litoral Alentejano, projeto do Agrupamento
de Suinicultores do Litoral Alentejano,
o qual foi inaugurado a 12 de Julho de
1997. O CIALA iniciou a atividade na 2ª
quinzena de Outubro de 1997 com 20
varrascos, para fornecimento de doses
seminais aos acionistas do ASLA.
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