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Portugal enfrenta actualmente 
um conjunto de desafios resultantes 
da conjuntura económica e política, 
importando estar atento e não desa-
nimar com um Outono e um Inverno 
tão pouco generosos. A crise económi-
ca nacional contraiu a disponibilidade 
para investimento de forma transver-
sal a todas as actividades, alcançando 
inevitavelmente a actividade agro-pe-
cuária. 

Contudo, esta crise alertou o País 
para a importância da produção na-
cional, observando-se alguma aproxi-
mação à terra e ao campo, o que po-
derá resultar num reforço da escolha 
dos consumidores por produtos na-
cionais, nomeadamente na carne de 
bovino, em que Portugal ainda é de-
pendente do exterior em cerca de 40%, 
de onde se conclui facilmente que a 
bovinicultura nacional tem espaço de 
progressão.

O consumo de carne de bovino 

tem vindo a recuperar quota de mer-
cado, mantendo a tendência crescente 
em termos de preferência dos consu-
midores. Nos últimos anos tem vindo 
a assistir-se a um aumento do peso das 
explorações especializadas na produ-
ção de vitelos e novilhos, em resultado 
da redução do efectivo leiteiro.

A saída da crise, que se espera que 
ocorra a curto prazo, resultará no for-
talecimento desta tendência, devendo 
os produtores de reprodutores melho-
radores, onde a raça Limousine ocupa 
um lugar cimeiro, com mais de meta-
de do total de machos reprodutores a 
nível nacional, por mérito próprio, es-
tar preparados para fornecer animais, 
já que o seu património genético, a 
nível nacional, é excepcional e não de-
pende de importações, como acontece 
noutras raças.

Por outro lado, o crescimento das 
áreas de regadio, no Alentejo, especial-
mente associadas ao Empreendimen-

to de Alqueva, potenciará a existência 
de forragens de qualidade a preços 
mais justos, o que trará melhores con-
dições aos animais e equilíbrio na eco-
nomia das explorações pecuárias, as 
quais estavam muitas vezes sujeitas à 
especulação dos preços destas maté-
rias-primas, durante os períodos de 
maior carência, libertando verbas para 
o investimento genético, onde a raça 
Limousine continuará a ser a única 
opção realmente segura e fiável.

A força da raça Limousine reside 
nos bons resultados que os criadores 
obtêm, a curto, médio e longo prazo, 
porque na vida fazem-se muitos negó-
cios e as más opções não se repetem.

Quem percebe de pecuária, escolhe 
e recomenda Limousine. 

David Catita
Presidente da Direcção da ACL

editorial

Caro Leitor, estimado Criador,

marque na sua agenda 

expomor-feira da Luz
montemor o novo - 29/8 a 3/9 – exposição de bovinos

feira de saLamanca
salamanca – 5/9 a 11/9 - concurso ibérico (10/09)

space
rennes - 11 a 14/9 – festival genético nacional 
limousine

concurso nacionaL francês
st. gaudens –  21 a 23/9

feira do porco e das actividades aGrícoLas
montijo - 21 a 23/09 – exposição de bovinos (a 
confirmar)

sommet de L´eLevaGe
clermont ferrand –de 3 a 5/10 – exposição de bovinos

feira de zafra
badajoz – 5 a 7/10 – exposição de bovinos

feira anuaL da trofa
trofa – 1 a 3 março – exposição de bovinos

aGro
braga – 22 a 24 de março – exposição de bovinos

ovibeja
beja - 24 a 28/4 – concurso nacional de jovens 
reprodutores

fiape 
estremoz -25 a 28/4 – exposição de bovinos

santiaGro
santiago do cacém -25 a 26/5 – open limousine 

fna
santarém - 1 a 9/6 – exposição de bovinos

faceco
s. teotónio – odemira -19 a 21/7 – xxv concurso 
nacional limousine

Limousine
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Emparelhamento em 
Bovinos de Carne

mas o que é exactamente o 
emparelhamento?

O emparelhamento é o exercício técnico 
de selecção do touro mais adequado para 
determinada fêmea. Pode soar um pouco 
a “casamentos combinados”, mas trata-se 
de tirar partido da análise da informação 
genética que temos de cada animal e usá-la 
para melhor obter produtos, crias, com as 
características produtivas que nos interes-
sam ou que são o objectivo da nossa produ-
ção de bovinos.

A ACL tem apostado na criação de pos-
sibilidades de formação, actualização ou 
aprendizagem dos criadores Limousine no 
que à arte de criar bovinos Limousine diz 
respeito. Neste sentido e no seguimento da 
anterior formação em inseminação artifi-
cial, realizaram-se 3 dias de aprendizagem: 
25, 26 e 27 de Julho de 2011 com o técnico 
Pierre Roy da UALC – França, subordina-
dos ao tema emparelhamento em bovinos 
de carne.

Formação com o técnico Pierre Roy da 
UALC – França, sobre emparelhamento em 

bovinos de carne.

formação

em foco
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Objectivos do criador
De forma resumida, e por tópicos, pode-se enume-
rar o que deve ser tido em conta quando se pretende 
escolher o macho mais adequado para determinada 
fêmea:

1º Definir os objectivos de produção das fêmeas 
mediante o sistema de produção:

 y Produção de animais para abate directo
 y Produção de animais para engordas
 y Venda de reprodutores machos para raça pura 
ou cruzamento

 y Venda de fêmeas reprodutoras

2º Avaliar os pontos fortes e fracos do efectivo em 
função dos objectivos definidos:

 y Consolidar os ganhos genéticos já adquiridos e 
corrigir os defeitos

 y Devemos tentar melhorar sempre ou manter as 
qualidades maternais como a fertilidade, apti-
dão ao parto e produção de leite; sendo que es-
tas características contribuem com 75% do ren-
dimento da exploração bovina contra apenas 
25% que advêm da morfologia.

 y Ao nível morfológico, os principais critérios são 
a bacia, o desenvolvimento muscular e volume.

3º É fundamental não esquecer os objectivos de-
finidos inicialmente, pois é provável que não seja 
apenas numa geração que se corrijam os defeitos 
ou pontos fracos; geralmente são necessárias pelo 
menos duas gerações de touros melhoradores para 
obtermos um efeito significativo e fixado.

4º Devemos escolher os touros a utilizar de forma 
sintética, isto é, de acordo com valores genéticos 
ou índices e não por uma escolha a olho, só com 
base na morfologia dos touros. Pois nem sempre o 
que um animal apresenta – fenótipo é passado aos 
seus filhos (as).

Os objectivos de cada criador são variados e todos eles 
importantes na sua produção, destacando-se por exemplo:
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Foi precisamente esta rotina que foi colocada em 
prática na formação, através das fêmeas existentes em 
4 explorações Limousine nacionais e de acordo com os 
objectivos de produção de cada uma delas, pudemos 
escolher os melhores touros.

Utilizámos como ferramenta de trabalho, os va-
lores genéticos das fêmeas, distribuídos anualmente 
pela ACL aos seus bovinicultores associados e valores 
de touros de monta natural e de inseminação artifi-
cial, para podermos exercitar a nossa análise de forma 
sintética. n

em foco

Exemplos de emparelhamento

Analisando o valor genético da fêmea X que 
apresentamos no quadro 1, podemos ter como ob-
jectivo melhorar os caracteres: Capacidade mater-
nal até ao desmame, que não é mais que a ligação 
vaca-cria e a produção leiteira que a vaca tem para 
criar o seu desecendente; e intervalo entre partos. 
Pois estes são dois dos aspectos mais importantes 
para o objectivo de produção em análise – Produ-
ção de fêmeas para reposição.

Neste caso, o que estamos a tentar demonstrar 
é que caso quiséssemos deixar filhas desta vaca 
para constituir o nosso efectivo reprodutor, qual 
seria o melhor macho a escolher para emparelhar 
com esta vaca, para obtermos filhas que apresen-
tassem melhoria nos caracteres já referidos.

Assim, um touro possível seria o que apresen-
tamos no quadro 2.

A escolha do macho mais indicado pode ser 
feita dum leque de escolhas muito variado, ou en-
tre os touros de monta natural de que o criador é 
proprietário ou de touros de inseminação artifi-
cial, caso se pretenda recorrer a esta técnica.

Neste caso, foi escolhido um touro de monta 
natural dos possíveis, que apresentava melhores 

valores genéticos para os caracteres que queremos melhorar: CMt 
e IP.

De realçar uma vez mais, que é provável que não seja apenas 
numa geração que se corrijam os defeitos ou pontos fracos; geral-
mente são necessárias pelo menos duas gerações de touros melho-
radores para obtermos um efeito significativo e fixado.

caso 1 – produção de fêmeas para reposição

Quadro 1

Quadro 2
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Estes são apenas alguns exemplos, para dar uma noção do método de trabalho utilizado na realiza-
ção de emparelhamentos. Está obviamente implícito que têm de existir dados produtivos e reproduti-
vos dos animais para se obterem os valores genéticos ou índice, e se poderem usar como ferramentas. 

caso 2 – produção de animais para engorda

Assumindo que estamos perante um efectivo 
de fêmeas, que apresentam uma morfologia mais 
esquelética e com valores genéticos semelhantes 
aos apresentados no quadro 3 e que se pretende 
produzir animais para engorda, querendo me-
lhorar os caracteres a esse objectivo mais direc-
tamente ligados: desenvolvimento muscular e 
capacidade de crescimento. Podemos optar por 
um macho, com valores genéticos semelhantes ao 
apresentado no quadro 4.

Neste caso, estamos perante um macho me-
lhorador para quase todos os caracteres apresen-
tados, mas mais especificamente para os que defi-
nimos, DM e CCr tendo em conta o objectivo de 
produção.

Quadro 3

Quadro 4
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Muitas das explorações 
onde são criados os bo-
vinos da raça limousine, 
no sudoeste de Portu-

gal, possuem massas de água parada, 
temporárias, de baixa profundidade, 
com origem em água da chuva ou pro-
veniente de lençóis freáticos, próximos 
da superfície. Estes habitats, conheci-
dos por charcos, proporcionam a mui-
tas plantas e animais, uma existência e 
evolução, em condições particulares, 
desde há milhões de anos. São locais, 
com elevada biodiversidade, muito su-
perior à existente em massas de água 

maiores como os lagos e as lagoas, ape-
sar de pequenos. Estes charcos tempo-
rários, caracterizam-se por terem uma 
fase seca, coincidente com os meses de 
estio e uma fase inundada, nos meses 
de maior pluviosidade. Por esta alter-
nância e por ocorrerem no sul da Eu-
ropa são denominados charcos tempo-
rários mediterrânicos.

A vida, nestes habitats, desenvolveu 
estratégias adaptativas bem sucedidas 
e resistentes à sucessão alternada entre 
a seca e a inundação. A vegetação, do-
minada por plantas herbáceas perenes, 
que surgem na fase inundada, Inverno 

curiosiDaDes

as tartaruGas Do suDoeste

cágado-de-carapaça-estriada 
e as explorações Limousine

por josé pauLo fonseca,
técnico do instituto da 
conservação da natureza e da 
biodiversidade, parque natural 
do sudoeste alentejano e da 
costa vicentina
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““

e Primavera, produz sementes resis-
tentes aos períodos de seca. Entre a 
multiplicidade de formas de vida 
existentes neste habitat partilhado 
com os bovinos de raça Limousi-
ne, encontramos tartarugas. Mas 
quem são estas tartarugas? 

As tartarugas existentes em 
Portugal são denominadas, de for-
ma comum, cágados e pertencem 
à famíla Emydidae, existindo duas 
espécies autóctones, o cágado-de-
-carapaça-estriada (o Emys orbi-
cularis) e o cágado mediterrânico 
(Mauremys leprosa). O cágado-de-
-carapaça-estriada tem uma cara-
paça mais escura, de cor preta ou 
acastanhada com pintas e estrias 
amarelas. A cabeça, pescoço e patas 
são, igualmente, escuras com pin-
tas amarelas.

Se concebermos que estes cá-
gados são répteis capazes de viver 
mais de 70 anos, e de se alimenta-
rem de diversos outros organismos 
que vivem junto à água, alguns dos 
quais nos são prejudiciais, como as 
melgas e os mosquitos, o serviço 
que nos prestam justifica por si só 

que nos empenhemos na sua pro-
tecção.

As ameaças sobre estes répteis 
estão, intimamente, ligadas às ame-
aças sobre os seus habitats. Assim, 
a remoção da vegetação ribeirinha, 
a contaminação com pesticidas 
criando situações de elevada toxici-
dade e de eutrofização, a drenagem 
e aterros nos charcos temporários, 
para aproveitamento agrícola, con-
duz ao desaparecimento e frag-
mentação dos seus habitats. Além 
destes factores, no caso específico 
das explorações agro-pecuárias, o 
pisoteio e pastoreio intensivo têm 
um impacto grande nos charcos 
temporários, provocando a sua 
erosão, degradação das margens e 
destruição a vegetação, em suma, 
impossibilitando a reprodução 
desta espécie. 

Pretende-se assim que cada 
criador Limousine possa agir acti-
vamente na defesa dos elementos 
naturais que existem na sua explo-
ração, criando, por exemplo, veda-
ções temporárias nas zonas afectas 
aos charcos, em especial durante os 

meses mais secos, que possibilitem 
a conservação desse habitat, estan-
do naturalmente fora de questão a 
sua drenagem ou utilização como 
fonte de água de forma não susten-
tável.

A presença de água limpa nes-
ses charcos, permite a existência 
de espécies com valor ambiental, e 
controla as espécies vegetais inva-
soras, que não estejam adaptadas à 
presença permanente de água. 

Para as explorações agropecuá-
rias a coexistência do cágado e do 
gado é uma garantia da qualidade e 
saúde das condições de salubridade 
da explorações onde o gado bovino 
é criado, tornando-se uma mais-va-
lia para o seu produtor e passível de 
ser utilizado como selo de qualida-
de da sua produção.

Caso detecte um destes cága-
dos, actue no sentido de não o pre-
judicar… Seguramente que a natu-
reza se encarregará de compensar 
quem assim actuar. n

Entre a multiplicidade de formas de vida 
existentes neste habitat partilhado com os 
bovinos de raça Limousine, encontramos 
tartarugas. Mas quem são estas tartarugas? 

O cágado-de-carapaça-estriada (Emys 
orbicularis) é uma das duas espécies 
autóctones, pertencente à familia Emydidae, 
existentes em Portugal
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curiosiDaDes

A Associação Portuguesa de Criadores da Raça Bo-
vina Limousine tem desenvolvido contactos com 
diversas entidades no sentido de transmitir que 
é estrategicamente determinante, para a agricul-

tura nacional, a promoção dos machos reprodutores puros 
nas explorações bovinas portuguesas, as quais representam 
papéis económicos, sociais e ambientais incontornáveis na 
dinâmica rural do nosso País. 

Importa neste contexto sensibilizar as entidades deciso-
ras para a necessidade de promover incentivos aos criadores 
que optem por machos melhoradores puros certificados nas 
suas explorações, considerando-se que este é um caminho 
seguro para produção de bons animais, com bons potenciais 
genéticos, de forma a garantir a sustentabilidade e a com-
petitividade das explorações, com vista ao desenvolvimento 

sustentável a longo prazo.
A criação de bovinos, no nosso País, representa uma ac-

tividade basilar de valorização do meio rural, em especial 
nas áreas de vocação mista, nas quais é possível a exploração 
agro-silvo-pastoril das áreas agrícolas, com baixos custos de 
investimento.

O desempenho produtivo das explorações pecuárias bo-
vinas encontra-se directamente ligado a dois factores essen-
ciais: a disponibilidade alimentar e a capacidade genética de 
crescimento da raça bovina seleccionada. 

O cruzamento entre reprodutores de diferentes raças 
puras, definido como F1, pretende tirar partido da conjuga-
ção de dois patrimónios genéticos distintos, potenciando a 
manifestação do vigor híbrido, ou seja, a exteriorização das 
melhores características de cada um dos seus progenitores, 
resultando em animais maiores e melhores.

Contudo o vigor híbrido dos descendentes bovinos ape-
nas se manifesta plenamente em cruzamentos F1, reduzin-
do-se drasticamente em cruzamentos F2, F3 ou F4, ou seja, 
entre progenitores obtidos a partir de animais já cruzados, 
com depósitos genéticos cada vez mais diluídos, difusos e 
indefinidos. 

À semelhança do que acontece com as sementes das cul-
turas arvenses, se se utilizar na sementeira, ano após ano, 
as sementes da colheita anterior, observa-se um decréscimo 
gradual da produção, em virtude da diminuição da pureza 
das variedades utilizadas, consequência dos inter-cruzamen-
tos sucessivos do mesmo depósito genético. Neste contexto 
os agricultores que pretendam aceder a ajudas têm de utili-
zar maioritariamente sementes certificadas.

Importância da presença de machos 
reprodutores puros na bovinicultura 
nacional

Vigor híbrido

O desempenho produtivo das 
explorações pecuárias bovinas 

encontra-se directamente ligado 
a dois factores essenciais: a dis-

ponibilidade alimentar e a capa-
cidade genética de crescimento 

da raça bovina seleccionada. 
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Também na produção de bovinos, 
quando se utilizam reprodutores pu-
ros, as performances obtidas são clara-
mente superiores, tanto nos crescimen-
tos obtidos até ao desmame e engorda, 
como nos pesos e rendimentos de car-
caça obtidos. Um animal puro, de uma 
raça melhoradora, come aproximada-
mente a mesma quantidade de alimen-
to que um animal cruzado, manifes-
tando contudo índices de crescimento 
muito mais elevados e consequente-
mente um maior rendimento. Esta di-
ferença encontra-se associada à riqueza 
e pureza genética dos progenitores.

A selecção genética bovina, realiza-
da em Portugal, através dos diversos 
livros genealógicos, ao longo das últi-
mas décadas, tem adaptado, gradual-
mente, as diversas raças às caracterís-
ticas edafo-climáticas nacionais, desde 
a rusticidade até à produção de carne, 
devendo esse trabalho de décadas ser 
potenciado, protegido e difundido. 

Considera-se assim determinante, 
para a continuidade do melhoramento 
pecuário nacional, nesta fase de crise, 
potenciar a presença de machos repro-
dutores puros certificados, nas vacadas 
em geral, mas especialmente em vaca-

das destinadas à produção de animais 
para engorda, as quais representam a 
maioria dos bovinos do nosso País.

No sentido de dar a dimensão ao 
potencial de cada touro melhorador 
puros certificados, salienta-se que um 
macho reprodutor transmite a sua ge-
nética a mais de 300 descendentes ao 
longo da sua vida reprodutiva, resul-
tando numa forma segura de promo-
ver a melhoria do património bovino 
nacional.

A melhoria do desempenho da bo-
vinicultura nacional, através da promo-
ção de genéticas melhoradas de origem 
nacional, seria visível na produção de 
melhores animais, os quais, no caso 
das fêmeas, representam geralmente os 
animais de renovação nas vacadas, ra-
zão pela qual se observaria uma melho-
ria a curto prazo que se projectaria para 
o futuro, em virtude do incremento de 
qualidade das fêmeas reprodutoras.

A utilização do património gené-
tico nacional das raças melhoradoras, 
que no caso da raça Limousine tem 
mais de duas décadas de certificação 
nacional, resulta também na promoção 
do consumo de produtos de origem na-
cional, em detrimento das importações 

maciças de reprodutores, como está a 
acontecer com algumas novas raças a 
entrar em Portugal. 

A melhoria do património genético 
dos machos reprodutores, a nível na-
cional, resultaria inquestionavelmente 
na redução dos custos de alimentação 
em relação à produção obtida, ou seja, 
maior ganho médio diário a partir da 
mesma base de alimentação, resul-
tando num incremento da rentabili-
dade das explorações, bem como na 
melhoria do desempenho nacional na 
produção de carne, com redução das 
importações e consequentes repercus-
sões positivas na balança comercial do 
nosso País.

Considerando apenas um valor mé-
dio de 75 kg de melhoramento, nos no-
vilhos destinados ao abate, em 300 mil 
vacas cruzadas existentes em Portugal, 
resulta um incremento total de carne 
produzida de 22 500 toneladas/ano, ou 
seja, um acréscimo de 10% da produção 
total nacional e um valor anual de 65 
milhões de euros na balança comercial 
nacional. 

Para além do anteriormente refe-
rido considera-se também relevante a 
melhoria de qualidade e de rendimento 

“

“O cruzamento entre 
reprodutores de raças puras 

diferentes, pretende tirar 
partido da conjugação de dois 

patrimónios genéticos distintos, 
potenciando a manifestação 
do vigor híbrido, ou seja, a 
exteriorização das melhores 

características de cada um dos 
seus progenitores, resultando 

em animais maiores e melhores.

Cruzamento entre um tigre e uma leoa, resultando 
em animais com o dobro da corpulência
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das carcaças produzidas, ou seja, com 
mais carne proporcionalmente ao osso, 
representando consequentemente uma 
redução do preço a cobrar ao consumi-
dor. 

Também a nível ambiental e de 
bem-estar animal se poderiam obser-
var melhorias, uma vez que os animais 
atingem o desenvolvimento pretendi-
do num menor espaço de tempo, re-
duzindo o seu impacte no ambiente e 
o tempo de confinamento a que estão 
sujeitos, melhorando a condição física 
de cada exemplar e reduzindo assim 
as doenças a que podem estar sujeito 
ao longo do seu desenvolvimento. Por 
outro lado, a propensão natural para 
o crescimento reduzirá a necessidade 
de factores de produção externos, re-
sultando assim em bovinos criados de 
uma forma mais saudável e natural. 

Assim, considera-se que deverá ser 
definida como estratégica a promoção 
da presença de touros puros certifica-
dos em todas as vacadas, o que também 
produziria indirectamente efeitos posi-
tivos nos efectivos de vacas autóctones, 
uma vez que a sua rentabilidade seria 
aumentada, reforçando a sua viabilida-
de.

Esta promoção poderia ser realiza-
da de várias formas, entre as quais se 
sugerem algumas:

 y Atribuição de um apoio por cada 
touro puro, à semelhança das co-
tas anual das vacas aleitantes, que 
apoiasse a manutenção dos ma-
chos puros, existentes nas vaca-

das. Cada touro puro certificado 
apenas poderia ser inscrito a par-
tir dos 24 meses, ficando sujeito 
ao mesmo período de retenção 
das vacas aleitantes na explora-
ção;

 y Majoração do apoio por vaca 
aleitante, com base num determi-
nado rácio por cada touro puro 
existente, de por exemplo 40 va-
cas, sendo contudo esta medida 
relativamente mais complexa de 
operacionalizar, por se tratar de 
uma promoção indirecta.

Se é obrigatório, no sector vegetal, 
semear sementes certificadas para po-
der usufruir dos subsídios ao sector, 
o mesmo princípio deveria ser imple-
mentado no sector animal, no qual as 
melhorias são mais lentas, mas tam-
bém mais permanentes e duradouras.

Em suma, a promoção de machos 
puros nas vacadas resultará na melho-
ria do desempenho de cada exploração 
pecuária e consequentemente numa 
melhoria do desempenho do sector 
em geral, fortalecendo a vitalidade das 
diversas raças existentes em Portugal, 
especialmente as autóctones, já que os 
seus produtos de cruzamento seriam 
mais valorizados.

Em paralelo, esta medida valori-
zaria o meritório trabalho de melho-
ramento realizado pelas associações 
responsáveis pelos Livros Genealógicos 
de cada raça, afectadas pela concorrên-
cia desleal materializada por criadores 

que, tendo animais com fenótipo seme-
lhante a determinada raça, os vendem 
como animais puros, desvalorizando 
quem realiza o melhoramento e a se-
lecção no contexto de um livro genea-
lógico, responsabilidade atribuída pelo 
Estado Português e como tal deveria 
ser acarinhada. 

Os períodos de maior dificuldade 
no sector da bovinicultura são geral-
mente acompanhados por um menor 
investimento na genética adequada a 
cada exploração, resultando em piores 
animais e como tal menos valorizados, 
alongando as crises do sector e tornan-
do a recuperação mais lenta e difícil. 
Considera-se, por isso, que este é o mo-
mento vital para promover a existência 
de machos puros certificados nas vaca-
das, através de apoios direccionados e 
objectivos, que transmitam confiança 
no futuro e o empenho do Estado em 
apoiar quem pretende produzir ani-
mais com qualidade, que fortaleçam o 
sector a médio e longo prazo. 

Esta posição da Associação de Cria-
dores de Raça Limousine deverá abran-
ger todas as raças com importância 
e património nacional consolidado, 
designadamente as raças autóctones e 
as raças melhoradoras com livros ge-
nealógicos em Portugal desde o século 
passado. n

"Podemos escolher o que 
semear, mas somos obrigados a 
colher aquilo que semeamos."

“

“Se é obrigatório, no sector 
vegetal, semear sementes 
certificadas para poder usufruir 
dos subsídios ao sector, o 
mesmo princípio deveria ser 
implementado no sector animal...
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ERMINE é uma vaca Limousine nascida em 2009 que no se-
gundo parto, no passado dia 4 de Maio de 2012, foi mãe de 
três crias num só parto. Este é um verdadeiro fenómeno que 
ocorreu na exploração de Manuel Pacheco Martinho, sendo 

nesta exploração a primeira vez que ocorre um parto triplo.E tudo 
isto se deu ao ritmo da natureza com um touro de monta natural de 
nome CADETE. 

Neste parto triplo nasceram duas femeas a HUMILDADE I com 
36 kg, a HUMILDADE II com 35 kg e o macho HUMILDE com 36 kg, 
que apresentam todos uma excelente vitalidade e saúde. 

A Ermine saiu-se muito bem e realizou este esforço triplo, com-
pletamente sozinha, sem qualquer tipo de ajuda. É claro que agora 
vai necessitar de todo o acompanhamento para conseguir criar os 3 
rebentos, mas isso vai ser tarefa que o criador não vai descurar, pois 
mais 2 crias do que o que é naturalmente esperado é de acariciar e 
garantir que vão dar mais retorno à exploração.

Outro episódio como este de parto triplo, aconteceu também na 
exploração do criador Félix Caeiro Mira, em 2008 com a vaca MALU, 
que no seu 10º parto (já com as suas 12 primaveras), no dia 4 de Julho 
desse ano conseguiu encher o seu proprietário de alegria e surpresa 
quando deu à luz 3 crias: o macho Damasco, que apresentava 36 kg 
ao nascimento; a fêmea Dora de 31 kg à nascença e a fêmea Dina 
também com 31 kg.

Neste caso, o criador não esperou para comprovar a fertilidade ou 
infertilidade das fêmeas, já que existem cerca de 92% de hipóteses de 
serem inférteis e optou por vendê-las ao desmame para carne. Quanto 
ao Damasco, tem neste momento 4 anos e encontra-se em cobrição 
numa vacada cruzada. Podemos dizer que esta vaca mesmo 
já na fase descendente da sua vida produtiva, con-
seguiu gerar bastante retorno ao seu proprietário e 
deixar a família Limousine (criadores e interessados 
na raça) bastante feliz e orgulhosa das qualidades 
desta nobre raça.   n

A fertilidade na raça 
limousine

Partos triPlos

Um parto triplo é um 
fenómeno que traz sempre 

uma grande alegria aos 
proprietários 
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Parece óbvio, mas importa su-
blinhar que os animais do-
mésticos respondem directa-
mente aos estímulos a que são 

sujeitos, e neste sentido, o aumento da 
agressividade por parte do tratador re-
sultam no aumento da agressividade 
do comportamento animal. De igual 
forma o tratamento destes com calma 
e tranquilidade resulta em respostas 
mais serenas por parte dos próprios bo-
vinos. 

Contudo, a enorme vitalidade e 
boas aptidões funcionais da raça Li-
mousine leva a que sejam animais mui-
to ágeis, com facilidade em correr e em 
saltar e, como tal, mesmo que tratados 

Segurança na 
contenção de bovinos

com serenidade, são animais com mui-
ta força, que inadvertidamente podem 
provocar danos a quem não respeitar 
algumas regras básicas.

Em primeiro lugar, a frequência da 
convivência dos tratadores com os bo-
vinos ajuda no seu encaminhamento 
para os locais pretendidos. Se os ani-
mais se habituarem a que os tratadores 
nem sempre se aproximam com objec-
tivos de os levar até ao local de conten-
ção, com resultados potencialmente 
desconfortáveis, mas que também se 
podem aproximar para os coçarem, re-
sultará na diminuição do stress natural 
associado à aproximação humana.

Neste contexto, é aconselhável que 

“

“...é aconselhável 
que o tratador tenha 
na sua posse uma 
vara fina, com cerca 
de um metro, que 
possibilite coçar o 
dorso do animal 
sem que tenha de se 
aproximar...

Justificado pelo número de acidentes associados à contenção 
de bovinos, importa relembrar algumas medidas que reduzam 
a sua probabilidade e que facilitem os objectivos do criador, 
resultando em benefícios para ambos os intervenientes. 



17notícias Limousine

o tratador tenha na sua posse uma vara 
fina, com cerca de um metro, que pos-
sibilite coçar o dorso do animal sem 
que tenha de se aproximar demasiado 
deste, levando-o a afastar-se, ou que 
sirva também para tocar o animal na 
zona posterior, sem desaparecer do seu 
ângulo de visão, o que, se acontecer, co-
loca o animal numa posição defensiva e 
induz o seu afastamento.

Em termos de idade, quanto mais 
cedo se habituarem os animais ao 
contacto humano, melhor, levando-
-os a sentir, de forma confortável, que 
ninguém lhes quer fazer mal e que é 
inútil fazer força no sentido contrário, 
aspecto este obviamente mais fácil em 
animais jovens.

A colocação de um cabresto e de 
uma pequena corda a ele presa, que 
possa orientar o movimento do animal, 
pode ser bastante útil, já que a cabeça 
e o pescoço funcionam como leme no 
movimento, no qual o tratador pode 
ter influência e atrasar a sua marcha, 
acalmando o animal e habituando-o a 
um contacto mais próximo.

Em termos de segurança, o trata-

dor nunca deve colocar os braços ou 
as pernas de forma a que estes possam 
ser atingidos por um movimento brus-
co do animal ou de algum objecto que 
possa ser, por ele, arremessado, impor-
tando recordar que a amplitude de mo-
vimentos de um animal é enorme e que 
a sua força pode partir ou cortar um 
membro humano.

Também nas áreas de contenção 
importa planear a circulação de pes-
soas, para que esta se possa fazer com 
facilidade e rapidez, nomeadamente 
com a colocação de portas estreitas 
que evitem que uma pessoa fique presa 
durante a movimentação de um grupo 
de animais, que muitas vezes se empur-
ram uns aos outros, podendo resultar 
em esmagamento ou pisoteio, sendo 
também aconselhável a utilização de 
calçado de biqueira de aço.

As áreas de contenção do gado de-
vem conduzir os animais de forma cla-
ra e intuitiva para o local pretendido, 
utilizando zonas que afunilem conse-
cutivamente, levando-os a espaços me-
nores, reduzindo as reacções diferentes 
do que se pretende.

A contenção dos animais em gru-
pos, utilizando, por exemplo, um ani-
mal mais velho e habituado a maneio 
pretendido, é fortemente aconselhável, 
devendo ser sempre evitada a conten-
ção de animais de forma isolada, uma 
vez que aumenta exponencialmente a 
probabilidade de o animal agir de for-
ma defensiva, já que no seu ambiente 
natural é uma espécie gregária, que 
anda sempre em grupo.

Por último, vale a pena salientar 
que o contacto com os bovinos deve ser 
realizado de forma compreensiva, ten-
tando perceber quais os estímulos que 
os assustam ou que os acalmam, refe-
rindo-se, neste contexto, a importância 
da voz do tratador, facilitando quer a 
aproximação, quer o entendimento da 
acção pretendida.

Vale sempre a pena prevenir os 
acidentes, quer de pessoas quer dos 
animais, que infelizmente podem 
acontecer a qualquer momento, mas 
permanecer para toda a vida. n
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A pontuação 
morfológica da raça 
limousine

o que é a pontuação
morfológica?

A pontuação morfológica não é mais que uma foto do animal vivo 
que permite apreciar de forma detalhada as suas diferentes partes corpo-
rais. É uma descrição após observação do animal num determinado mo-
mento. Esta foto é constituída por 19 pontos de observação específicos 
que descrevem o desenvolvimento muscular, desenvolvimento esquelé-
tico, aptidões funcionais, qualidades raciais e alguns outros pontos do 
animal.

A pontuação não é um julgamento dum especialista da raça sobre a 
qualidade dum dado animal, mas sim uma observação objectiva e metó-
dica de aspectos claramente definidos da morfologia do animal a uma 
determinada idade, em jovem perto do desmame ou em adulto.

A pontuação enquadra-se no quadro do controlo de performances 
dos bovinos aleitantes e tem como objectivo estabelecer uma descrição 
dos bezerros(as) ao desmame, através de características economicamen-
te importantes e transmissíveis de geração em geração.

A informação colhida compreende os pesos e a conformação, des-
crita após observação e apreciação do desenvolvimento muscular(DM), 
do desenvolvimento esquelético (DS), da aptidão funcional (AF) e de 
outros pontos, para cada uns dos quais de é atribuída uma nota (numa 
escala de 1 a 10).

Estas notas de DS e DM intervêm em combinação com o peso na 
avaliação dos reprodutores tanto machos como fêmeas (indexação). 
Do ponto de vista genético, a heritabilidade destes caracteres é elevada, 
situando-se entre 0,3 e 0,4. As avaliações genéticas obtidas através destes 
valores servem de base aos programas de qualificação dos animais.

relativamente aos diferentes pontos 
observados em cada animal, podemos 
colocar algumas questões:

A. O que se pretende descrever?
B. Porquê?
C. O que se observa?
D. Como se observa?

Nesta edição, vamos apenas concentrar-nos 
nos postos que são analisados em termos de 
desenvolvimento muscular. Deixando os que 
constituem o desenvolvimento esquelético e 
as aptidões funcionais para as próximas edi-
ções. n

postos de avaLiação
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Ñ EntrE Espáduas

ä arrEdondamEnto
da nádEga

ñ Largura do dorso

desenvoLvimento muscuLar  - pontos a observar

A. A importância da massa muscular no quar-
to dianteiro

B. Porque os membros dianteiros apenas se 
ligam ao esqueleto através das massas 
musculares, que funcionam como âncoras.

C. O espaçamento entre as espáduas (omo-
platas)

D. Observando o animal acima da linha do seu 
dorso, de frente ou de trás

A. A forma da coxa ou nádega
B. Este poste integra a avaliação da massa 

muscular do quarto posterior onde pode-
mos encontrar várias peças de carne de 
elevada qualidade.

C. e D. Observando o animal de perfil, identifica-
-se a massa muscular que sobressai de uma 
linha perpendicular ao solo que vai desde a 
ponta da nádega até ao jarrete.

A. A importância dos músculos da região do 
dorso, logo atrás das omoplatas (segmento 
médio das costelas)

B. Estes músculos correspondem a 2 peças de 
carne de 1ª categoria: bifes de 1ª e aba das 
costelas

C. A largura do dorso é muitas vezes anota-
da com base na nota do entre espáduas. 
Observa-se se existe continuidade ou não 
entre estes 2 postes.

D. Observando o animal acima da linha do seu 
dorso, de frente ou de trás.
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ë Largura
da nádEga

ü EspEssura
do Lombo

ö ComprimEnto
da nádEga

desenvoLvimento muscuLar  - pontos a observar (continuação)

A. A espessura muscular do quarto traseiro
B. Este poste integra, em conjunto com o ar-

redondamento da nádega, a avaliação da 
carne presente nesta zona do animal.

C. e D. Observando o animal de trás, identifica-
-se a largura da massa muscular na zona 
media entre os trocanteres a parte inferior 
da nádega.

A. A importância da massa muscular na zona 
do lombo

B. Porque corresponde a peças de carne nobre.
C. A espessura da massa muscular sobre as 

hipófises transversais das vértebras lom-
bares, á frente das ancas, incluindo as duas 
ultimas dorsais.

D. Observando o animal de perfil e de prefe-
rência do lado direito do animal. Na medida 
do possível, é aconselhável tocar no animal 
para confirmar através do tacto a referida 
espessura.

A. Um poste complementar que avalia o de-
senvolvimento muscular do quarto traseiro 
juntamente com o arredondamento e a 
largura.

B. Permite avaliar a importância da massa 
muscular do quarto traseiro.

C. O comprimento global da nádega que vai 
desde a ponta da nádega terminando na 
curva do jarrete.

D. Observando o animal de perfil e de trás.
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Mais uma vantagem
limousine

análise De aDn

Em linha com as tendências mundiais no 
contexto da identificação animal, e com 
o objectivo de desenvolver ferramentas 
que estejam na vanguarda da tecnologia, 
a ACL assumiu a responsabilidade pionei-
ra de liderar a identificação de bovinos em 
Portugal através da recolha e armazena-
mento de tecido, para posterior análise de 
ADN.

Esta técnica foi assumida pela ACL em 2006, ou seja, 
há quase sete anos, passando a identificação de 
todos os bovinos Limousine, registados no Livro 
Genealógico, a ser realizada através de um brinco 

especial registado com um número de série único, que iden-
tifica o animal mas simultaneamente recolhe uma amostra 
de tecido da orelha, numa cápsula estanque com secante, 
que conserva essa amostra durante anos, até ser analisada.

Esta cápsula, onde se encontra a amostra conservada, é 
armazenada num arquivo por números de série, onde pode 
permanecer a longo prazo, possibilitando a sua análise 
quando se pretender. Este aspecto é especialmente relevante 
em termos de optimização de custos, uma vez que não obri-
ga à análise exaustiva de todas as amostras recolhidas, como 
acontece com substâncias que se degradam com o tempo. 
O pedacinho de tecido Limousine fica quase como mumi-
ficado, fechado numa cápsula do tempo, que o leva para o 
futuro sem que se perca informação.

A análise de ADN é realizada na Alemanha, por um dos 
laboratórios mais conceituados nesta técnica, para onde são 

enviadas as cápsulas seladas, resultando na identificação de 
um conjunto de micro-satélites genéticos, agrupados aos pa-
res, pertencendo, em cada par, um ao progenitor masculino 
e outro ao progenitor feminino, provenientes de cada par 
que cada um dos progenitores tem nos respectivos micro-
-satélites do seu código genético.

““A análise de ADN é realizada na 
Alemanha, por um dos laboratórios 
mais conceituados nesta técnica...
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Neste contexto cada análise identifica cada animal, 
com um conjunto único de informação que nem sequer é 
igual aos seus irmãos plenos.

Esta informação, ou seja, a genotipagem do ADN, per-
mite diversas possibilidades, muito interessantes tecnica-
mente, tais como:

 y Confirmação inequívoca do pai e mãe de cada ani-
mal;

 y Pesquisa de informação genética relevante, tais como 
características produtivas, características morfológi-
cas, características da carne e até mesmo doenças;

 y Rastreabilidade dos diferentes tecidos desse animal, 
mesmo após a sua morte, nomeadamente através da 
análise da carne ou da pele;

 y Identificação de um animal, em caso de ausência de 
identificação.

uma poderosa arma contra 
os furtos de animais

Esta última vantagem foi já posta 
em prática, em Portugal, num caso re-
cente de furto de vários animais, a um 
dos criadores Limousine, da região do 
Alentejo.

Após o desaparecimento dos ani-
mais, oito novilhos da mesma idade, 
tanto o criador como as autoridades 
realizaram esforços no sentido de os 
localizar, tendo sido encontrados uns 
animais equivalentes, mas distribuí-
dos por diversos locais, em lotes mais 
pequenos, e já com nova identificação. 
Por sorte, e devido ao profundo conhe-
cimento do criador de algumas das ca-
racterísticas morfológicas particulares 
deste animais, como a cor ou a cauda 
mais curta de um dos animais, apenas 
perceptíveis e visíveis por quem convi-

ve e trata dos animais diariamente, foi 
possível partir para a identificação atra-
vés da reconfirmação de ADN.

Assim, a pedido do criador e das 
autoridades, foram realizadas novas re-
colhas de amostras de ADN, através da 
colocação do brinco genético, as quais 
foram remetidas de imediato para aná-
lise das oito amostras de cartilagem. 

Foi assim que, perante o Tribunal 
que se ocupou desta ocorrência, se 
exibiu o resultado dos relatórios das 
genotipagens de ADN, realizadas com 
as amostras da cartilagem da orelha de 
cada um dos oito animais, recolhidas 
antes e depois do evento, comprovan-
do concordância  entre cada par de re-
sultados, possibilitando a identificação 
inequívoca de cada um dos bovinos Li-

mousine puros desaparecidos.
Estes animais como é prática em 

caso de roubo, já não apresentavam 
qualquer identificação e apenas pude-
ram ser questionados como os animais 
originais roubados. Facto comprovado 
com base nas análises de ADN.

É assim um orgulho para a ACL que 
esta moderna técnica de identificação 
auricular e genotípica, tenha possibi-
litado um desfecho feliz neste comple-
xo episódio, dificilmente desvendável 
noutras circunstâncias, para além de 
transmitir importantíssimas garantias 
a quem escolhe um animal Limousine, 
já que a árvore genealógica destes re-
produtores está geneticamente confir-
mada. n

Validação de paternidade com 
base no perfil de  ADN
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A família Limousine Portu-
guesa tem ao seu dispor um 
novo site sobre tudo o que 
diz respeito à raça Limou-

sine em Portugal e no mundo. O site 
Limousine Portugal conta não só com 
uma nova imagem bem como novas 
funcionalidades que pensamos ser 
uma mais-valia para os seus sócios e 
para os agricultores em geral. Conta-
mos disponibilizar assim uma ferra-
menta de apoio à agricultura nacional, 
em especial aos criadores Limousine.

São várias as novidades que po-
demos encontrar e usufruir no novo 
site Limousine Portugal. Dividido por 
5 menus principais, a raça Limousine 
fica assim mais acessível a todos. São 
eles a “Raça”, “Criadores”, “Área técni-
ca”, “Área comercial” e “Divulgação”. 

Dentro do menu “Raça” podemos 

encontrar toda a informação que pen-
samos ser a mais elucidativa da raça, 
das suas qualidades e virtudes, de onde 
veio e para onde vai. 

Dentro do menu “Criadores” va-
mos abrir as portas das explorações dos 
nossos associados ao publico em geral, 
onde estes podem encontrar, dentro do 
sub-menu “páginas de criadores” os si-
tes dos nossos associados. Uma peque-
na Janela para as suas explorações, os 
seus efectivos e como chegar até eles.

No menu “Área técnica” podemos 
encontrar toda a informação relativa a 
regulamentos, certificações, classifica-
ções e controlos de performances, bem 
como todos os serviços que a ACL tem 
ao dispor dos seus associados para lhes 
imputar uma mais-valia no bovinicul-
tura nacional.

“Área Comercial”, tal como o 

Site Limousine
nome indica, é o menu onde se podem 
encontrar e comercializar os melhores 
reprodutores a nível nacional. Uma 
novidade que se pode encontrar neste 
menu é a possibilidade de encontrar-
mos não só os reprodutores dos nossos 
associados mas também toda uma pa-
nóplia de produtos ligados à agricultu-
ra e que estão na disposição de serem 
comercializados.

“Divulgação”, vamos divulgar to-
das as acções e promoções que realiza-
mos para levar a raça Limousine mais 
longe, através de fotos, vídeos, revistas, 
eventos e concursos e também de uma 
forma simples, de como fazer parte 
desta família Limousine.

No topo do site disponibilizamos a 
todos a hipótese de conhecer qualquer 
animal puro, quer através da sua gene-
alogia, quer através do seu valor gené-
tico.

Outra novidade é a inclusão de um 
menu onde apresentamos uma vasta 
gama de produtos de marca Limousi-
ne para que possa sentir-se verdadeira-
mente na pele da família Limousine. É 
a nossa “Loja” Limousine.

Na parte inferior do nosso site po-
demos ver e descobrir toda a estrutura, 
meios e fins da ACL, bem como chegar 
até nós e ao universo Limousine espa-
lhado por todo o mundo.

A ACL espera assim dotar os seus 
associados de uma ferramenta promo-
cional de extrema eficácia e importân-
cia e dar a conhecer a todos este fabu-
loso e cativante mundo Limousine. n

O site Limousine 
Portugal conta 
não só com uma 
nova imagem 
bem como com 
novas funcionali-
dades.

www.limousineportugal.com
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Através do Município de Odemira, a ACL 
foi convidada a participar no programa 
televisivo “Verão Total”, no sentido de 
promover a raça Limousine, bem como a 

sua presença e influência na região litoral alenteja-
na, quer através das explorações aí presentes bem 
como do concurso nacional que se realiza todos os 
anos neste concelho, mais concretamente na fre-
guesia de São Teotónio.

Uma vez que todas as oportunidades são boas 
para promover a raça Limousine, foi com enorme 
empenho que a ACL aceitou o convite para parti-
cipar neste evento televisivo, e de modo a que esta 
participação tivesse ainda mais impacto junto dos 
telespectadores, a ACL levou um touro Limousine 
adulto, para o local do programa para melhor espe-
lhar a beleza, a grandeza e a docilidade característi-
ca da raça Limousine.

O sacrifício para levar este animal foi significa-
tivo, uma vez que o local tinha poucas condições 
para o efeito, tendo sido graças à colaboração do 
criador José Maria Pacheco dos Reis, que foi pos-

sível ter presente neste local o touro Virtuose, cujo 
proprietário, teve a amabilidade e disponibilidade 
de levar até ao cais de Vila Nova de Milfontes. Com 
o rio Mira como pano de fundo, o Virtuose e a raça 
Limousine viajaram pelo mundo e entraram na 
casa dos telespectadores, contribuindo para dar a 
conhecer um pouco mais a ACL e a raça Limousine.

Foi uma odisseia que encheu de orgulho todos 
os intervenientes neste acontecimento, e aqueles 
que todos os dias têm a satisfação de trabalhar e 
lidar com estes magníficos animais, tendo a raça Li-
mousine saído, mais uma vez, dignificada.

Sabendo que a colaboração de cada criador é 
um degrau na enorme escadaria que a raça Limou-
sine tem vindo a subir, importa deixar o especial 
agradecimento ao Sr. José Maria Pacheco dos Reis, 
pela cooperação neste contexto, e também ao touro 
Virtuose, pela infinita paciência e docilidade, de-
monstrando que a raça Limousine é de facto uma 
raça única e especial, como são únicos e especiais os 
animais que dela fazem parte. n

Limousine
na televisão

“verão totaL”



26 notícias Limousine

DivulGação

A raça Limousine encontra-se dispersa por várias 
regiões de Portugal, tendo sido considerado que 
seria útil para os criadores se fosse criada uma pla-
ca identificativa de uma exploração pertencente a 

um criador seleccionador da raça Limousine.
Foi também considerado que as placas de exploração 

marcassem alguma diferença, em relação à diversidade de 
placas que se encontra pelas bermas das estradas, tendo sido 
definido que a placa deveria ser na cor dos animais Limousi-
ne, ou seja, em tons de castanho, e que deveria ser distintiva 
e emblemática, bem como sólida e forte.

Foi assim idealizada uma placa vertical, com dois metros 
de altura, fabricada em aço corten, material este que apre-
senta uma durabilidade enorme, mas que com o tempo ad-
quire uma cor acastanhada, tipo ferrugem, em vários tons, 
um pouco como os animais Limousine.

Pretendeu-se que a placa fosse relativamente discreta, 
sem cores, mas que possibilitasse a identificação clara dos 
locais, uma vez que as referências no meio rural se repetem 
constantemente e resultam por vezes em dificuldade de ace-
der aos locais e a contactar com os criadores.

A relativa complexidade e especificidade da placa, com 
as letras vazadas, as quais não descolam nem podem ser 
roubadas, e fazem em simultâneo um efeito muito interes-
sante, quando se observa a placa em contra-luz, entrando a 
luz pelos orifícios, bem como o touro Limousine em relevo, 
tornou a sua execução mais demorada do que se previa ini-
cialmente. Neste contexto importa agradecer a colaboração 
da empresa Arrumetal, que foi responsável pela execução das 
placas e cujo apoio técnico foi fundamental.

Assim, quando passar por uma delas, já sabe que nes-
se local existe um criador Limousine, e que as portas estão 
abertas se pretender conhecer uma raça de enormes quali-
dades, que se adaptou a todo o território nacional de forma 
extraordinária.  n

Placas de 
exploração
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Subcentro de 
Inseminação Animal 
da ACL

melhoramento Genético

Desde há muitos anos que a raça Limousine utiliza o 
melhoramento do valor genético das explorações através 
da introdução de novas linhas genéticas, recorrendo à 
inseminação animal.

Em função da importância deste tema, e de modo 
a robustecer o apoio e as garantias de qualidade 
dadas aos criadores Limousine, a ACL decidiu 
concretizar a existência de um Subcentro de Inse-

minação Animal, onde estivesse assegurada toda a rastrea-
bilidade, ao longo do processo de conservação criogénica, 
de acordo com os requisitos legais em vigor. 

Assim, com o objectivo de potenciar as mais-valias 
de inseminação animal, o efeito genético melhorador e a 
conexão entre as explorações, ou seja, a possibilidade de 
comparação dos resultados dos mesmos touros, mas em 
diferentes condições, o Subcentro da ACL é hoje uma reali-
dade, devidamente capacitado para fazer face às exigências 
de qualidade que se pretende garantir.

No final do ano de 2011, através de obras de requalifi-
cação na sede da ACL, foi construído um espaço especifi-
camente dedicado ao Subcentro de inseminação animal. 
Ampliado, arejado, fisicamente individualizado e dotado 
de todas as infra-estruturas necessárias ao seu correcto 
funcionamento, a ACL tem agora um espaço onde pode 
armazenar e distribuir as palhetas dos melhores touros Li-
mousine do mundo, provenientes de centros de insemina-
ção animal nacionais e internacionais.

O Subcentro de inseminação animal da ACL tem como 
responsável técnico um médico veterinário com formação 
igual à de director de subcentro e dispõe de instalações e 
equipamentos adequados para manter em condições tec-
nicamente correctas o armazenamento do material ferti-
lizante. Este investimento possibilita o cumprimento das 
exigências legais (ver caixa).

É assim um enorme orgulho para a ACL a concreti-
zação de mais este projecto, correspondendo, de igual 

 y cumprir as normas dimanadas dos serviços oficiais 
competentes;

 y recolher elementos sobre o comportamento re-
produtivo dos efectivos abrangidos;

 y orientar e controlar a acção dos seus agentes de 
inseminação;

 y responsabilizar-se pelas condições hígio-sanitá-
rias e técnicas do subcentro no que diz respeito à 
manutenção, maneio e aplicação do sémen;

 y promover a disponibilidade do equipamento e ma-
teriais indispensáveis ao regular funcionamento do 
subcentro;

 y enviar à ensra os elementos referentes ao movi-
mento do subcentro, sob a forma e periodicidade 
indicadas pela mesma;

 y colaborar nos planos de sanidade e melhoramento 
dos efectivos da sua área de influência quando tal 
lhes for solicitado.

o investimento possibilita o cumprimento
das seguintes exigências legais:

modo, a mais um serviço de elevada qualidade que a ACL 
presta aos seus associados, sempre na óptica de facilitar o 
trabalho de melhoramento da raça Limousine, em Portu-
gal, com garantias de rastreabilidade, ao longo de todo o 
processo de conservação criogénica, fundamentais para os 
bons resultados. n
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CATÁLOGO  DE SÉMEN
LIMOUSINE
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opinião

Durante o mês de Junho, deu-se início 
à discussão do relatório apresentado 
pelo Deputado Europeu Capoulas 
Santos sobre as propostas legisla-

tivas da reforma da Politica Agrícola Comum 
(PAC).

Nesta altura, em Bruxelas e antes de todos 
irem de férias para os seus países de origem, cada 
eurodeputado ficou ciente da proposta elabora-
da pelo relator, que por sua vez é português e já 
foi Ministro da Agricultura, proposta bem am-
biciosa, que no meu entender será alvo de emen-
das, assim como foi o relatório da saúde da PAC.

Portugal tem que saber defender muito bem 
os seus interesses e promover simultaneamente 
o desenvolvimento dos seus sectores fundamen-
tais, entre eles, o sector animal e mais especifica-
mente o sector Bovino.

A proposta apresentada pela Comissão é a 
possível mediante um orçamento congelado 
onde as verbas são as mesmas ou menos, mas 
onde cada Estado membro quer o máximo pos-
sível, defendendo ferozmente os seus interesses 
individuais como se de uma batalha se tratasse.

Portugal poderá ficar a ganhar, não muito, 
mas pelo menos não irá diminuir as suas verbas 
podendo contrabalançar os investimentos neces-
sários aos sectores predominantes.

O desligamento total dos sectores que ainda 
se encontram ligados, como o sector bovino, é 
para mim um suicídio, ao qual todos os agricul-
tores terão de trabalhar para que não aconteça. 
Está nas mãos do nosso ministério saber fazer as 
necessárias negociações para que o sector consi-
ga pelo menos manter-se, mesmo em grandes di-
ficuldades como aquelas que vivemos hoje.

Sabemos todos que tendo ocorrido ou não 
desligamento, as verbas serão as mesmas, tere-
mos é que ser capazes de demonstrar que o sec-
tor bovino é essencial ao desenvolvimento da 
agricultura portuguesa e à manutenção de um 
grande número de explorações agrícolas que 
hoje atravessam grandes dificuldades, mas que 
continuam a valorizar o sector e a ajudar a eco-

nomia nacional.
Pelo que se pode aperceber em conversas 

mantidas em Bruxelas e especialmente com o 
relator Dr. Capoulas Santos, os maiores países 
contribuintes da PAC, Alemanha, França, entre 
outros, não irão deixar que o seu orçamento di-
minua, apesar de existir uma redistribuição afec-
ta a esta nova política. Contudo, a Comissão não 
conseguiu chegar a uma verdadeira redistribui-
ção entre Estados membros, o que era essencial 
para países como Portugal.

Não querendo ferir sus-
ceptibilidades, esta nova re-
forma é mais uma igual às 
outras, mantida pelos inte-
resses do Norte da Europa, 
desvalorizando a agricultura 
do Sul e mantendo inalterá-
veis os poderes, especialmen-
te, da França e da Alemanha. 
Portugal tem pouca margem 
de manobra para conseguir 
assegurar os seus interesses, 
mas se for persuasivo nos 
seus comentários poderá 
conseguir uma reforma um pouco mais unifor-
me. Terá que, como é lógico, trabalhar de for-
ma concertada para esse objectivo, tendo o GPP 
(Gabinete de Planeamento e Politicas), um papel 
fundamental na defesa dos interesses nacionais.

Era fabuloso para Portugal que o relatório 
apresentado pelo deputado Capoulas Santos 
fosse aprovado com pequenas alterações, mas 
temos que ser conscientes e saber qual o nosso 
lugar numa união a 27.

O que é necessário afirmar é que não poderão 
deixar de ter sectores ligados, em especial o sec-
tor animal, onde Portugal tem um relativo peso 
e em especial tem uma qualidade invejável a nível 
europeu.

Aguardaremos o resultado da discussão e vo-
tação no parlamento e a negociação no âmbito 
do Conselho de Ministros para sabermos o que 
virá para Portugal. n

O início da nova PAC

por sebastião Louro rodriGues

“

“Está nas mãos do 
nosso ministério saber 
fazer as necessárias 
negociações para que 
o sector consiga pelo 
menos manter-se...
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opinião

O Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva (EFMA), possibilitará, a 
curto prazo, a criação de mais de 100 
mil ha de áreas regadas, nos distri-

tos de Beja e Évora, nas quais estará garantido o 
abastecimento de água, mesmo em anos de seca. 

O Alentejo corresponde a cerca de 1/3 do ter-
ritório de Portugal Continental. É uma região 
com baixa densidade populacional, mas com um 
elevado potencial agro-pecuário. Na região do 
Alentejo concentra-se a maior parte dos efectivos 
pecuários nacionais, bovinos e ovinos, em regi-
me extensivo, conciliando as áreas beneficiadas 
pelo EFMA com as extensas áreas de montado, 
nas quais a valência agro-silvo-pastoril é predo-
minante.

A carência de água nesta região tem sido um 
dos principais condicionalismos ao seu desenvol-
vimento, impeditiva de uma modernização da 
agricultura e da pecuária.

Situado no Alentejo, no Sul de Portugal, o 
EFMA tem a sua área de influência directa dis-
tribuída por 20 concelhos dos distritos de Beja, 
Évora, Setúbal e Portalegre. Esta abrangência, 
numa área que se estende por cerca de um mi-
lhão de hectares, faz deste Empreendimento um 
instrumento estruturante, mobilizador de um 

diversificado conjunto de actividades, sustenta-
do num processo de desenvolvimento integrado.

O sector da produção animal em Portugal, de 
acordo com números recentes, representa mais 
de 3 mil milhões de euros, correspondendo a 
cerca de 40% do valor total da produção agrícola 
nacional, cujo peso da produção leiteira e da pro-
dução de carne de bovino representam, em con-
junto, mais de metade da produção total, com 
cerca de 56% repartidos em partes iguais de 28% 
cada, ou seja, mais de 840 milhões de euros.

Importa destacar, como tendência de evolu-
ção recente, o crescimento da representativida-
de da produção animal face à produção vegetal, 
crescimento este que tem demonstrado bastante 
solidez e sustentabilidade, com particular evi-
dência na carne de bovino.

Em termos de auto-aprovisionamento ou 
produção própria, a carne de bovino mantém va-
lores baixos a nível nacional, da ordem de apenas 
60% das necessidades actuais, resultando num 
saldo negativo da balança comercial. A pressão 
da oferta externa faz-se sentir no sector da carne 
com muita intensidade, com os principais for-
necedores pertencentes à UE, assegurando cerca 
de 95% do volume importado, observando-se um 
aumento do peso relativo de outros países, em 

É urgente uma 
estratégia integrada 

de produção de 
forragens

por david catita



43notícias Limousine

especial da América do Sul, nos quais o Brasil representa já 
mais de 3%. 

O consumo de carne de bovino tem vindo a recuperar 
quota de mercado, após a crise da BSE, mantendo a tendên-
cia crescente em termos de preferência dos consumidores. 
Nos últimos anos tem vindo a assistir-se a um aumento do 
peso das explorações especializadas na produção de vitelos 
e novilhos, em detrimento da redução do efectivo leiteiro.

O efectivo nacional de vacas aleitantes (não leiteiras), 
destinadas à produção de animais para carne, tem cerca de 
400 000 animais, estando este efectivo maioritariamente na 
região do Alentejo, com cerca de 75% do total nacional, em 
explorações extensivas, com uma média de 50 animais por 
exploração.

No Alentejo a produção natural de erva, sem regadio, 
concentra-se nos meses de Inverno e Primavera, essencial-
mente de Fevereiro a Maio, sendo os restantes oito meses 
do ano pobres em termos produtivos, em virtude da falta de 
água, reduzindo a produtividade global da actividade pecuá-
ria e a sua rentabilidade.

A utilização dos recursos do meio rural, ao nível local e 
regional, contribui de forma clara e inequívoca para a sus-
tentabilidade do tecido produtivo de cada região, reduzindo 
os custos associados à importação de factores de produção 
e diminuindo a fragilidade da excessiva dependência do ex-
terior.

Neste contexto é espectável que as exigências dos consu-
midores continuem a aumentar, nomeadamente de produ-
tos certificados nacionais, cuja procura do mercado é cres-
cente.

Também as preocupações ao nível qualitativo dos produ-
tos, que no caso dos bovinos se prende essencialmente com 
a sua alimentação e bem-estar animal, deverão ser cada vez 
mais consideradas pelos consumidores.

Para além dos anteriormente referidos o papel da produ-
ção animal vai muito para além da mera função produtiva, 
sendo cada vez mais valorizada a sua função no desenvolvi-
mento rural integrado, no turismo rural, no combate à de-
sertificação, existindo cada vez mais restrições aos sistemas 
de produção animal mais intensivos.

Surge assim de forma natural a necessidade de criar con-
dições para que a pecuária extensiva seja uma actividade es-
tável e forte no mercado, de modo a contribuir para a estabi-
lidade regional, ao nível económico, ambiental e social. 

a pecuária extensiva no alentejo, e em especial a cria-
ção extensiva de bovinos, apresenta um conjunto de 
externalidades com saldo positivo, de entre as quais 
se destacam:

1. carácter multifuncional das pastagens em sistema 
de exploração extensiva, resultando em encabeça-
mentos baixos, promovendo o aproveitamento das 
áreas de montado, de forma conservativa, e desen-
volvimento de pastagens naturais e semeadas, con-
tribuindo para uma gestão sustentável do território;

2. produção de matéria orgânica, numa região com sig-
nificativas necessidades de incremento desta com-
ponente do solo, determinante para a sua fertilidade 
e retenção de água, estando a área de influência do 
efma como a que apresenta maior susceptibilidade 
à desertificação em portugal;

3. serviços ambientais positivos, associados ao con-
trolo produtivo da vegetação, com redução da sus-
ceptibilidade aos incêndios, à conservação do solo, 
à manutenção da paisagem e da vida selvagem e 
também ao sequestro do carbono.

“

“O sector da produção animal em 
Portugal, de acordo com números 
recentes, representa mais de 3 mil 
milhões de euros, corresponden-
do a cerca de 40% do valor total 
da produção agrícola nacional...
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opinião

A criação do EFMA veio redu-
zir a susceptibilidade às cíclicas 
secas agrícolas, com probabili-
dade crescente face às alterações 
climáticas, nas áreas abrangidas 
pelo Empreendimento. Importa 
contudo desenvolver esforços no 
sentido de propagar essa maior 
resistência à restante área de in-
fluência, nomeadamente através 
da produção integrada de alimentação para o gado, de forma cons-
tante, evitando as flutuações dos valores de mercado desses produtos, 
que podem triplicar em períodos de carência.

Assim, no sentido de contribuir positivamente para a sustenta-
bilidade da pecuária e dos seus agricultores, considera-se que existe 
uma importante oportunidade de responder a uma necessidade real 
de alimentos de qualidade para o gado, nas áreas regadas, reduzindo a 
necessidade, por um lado, de importação de forragens, e por outro, da 
aquisição de farinhas e alimentos concentrados, produzidos a partir 
de cereais importados, cujo impacto ambiental global é fortemente 
negativo, quer pela utilização de áreas naturais para a sua produção, 
quer pelas enormes necessidades de transporte associadas, estando 
estes produtos sujeitos também a permanentes flutuações dos valores 
de mercado. 

A produção de forragens de Alqueva deverá responder a um con-
junto de especificações associadas às necessidades dos animais recep-
tores, criando diferentes produtos que possam responder às expecta-
tivas dos agricultores consumidores.

Os valores de cada um dos produtos, produzidos em regadio, nas 
proximidades de cada zona de armazenamento, as quais estão tam-
bém próximas das explorações agrícolas, serão sempre seguramente 
competitivos, em relação às forragens importadas ou a rações con-
centradas, para além de não estarem sujeitas a efeitos especulativos 
associados à falta de água.

Em termos conceptuais a alimentação de animais a baixo custo, 
possibilita a criação de riqueza a nível do primeiro elemento da fileira 
produtiva, possibilitando o investimento em melhores animais e na 
melhoria das condições de bem-estar destes, o que resulta no refor-
ço da competitividade do sector e no incremento da produção, ainda 
mais sendo Portugal deficitário neste bem de consumo, o qual pode 
ser considerado de primeira necessidade.

A alimentação a partir de um animal nacional, criado de forma 
extensiva, alimentado de forma natural e complementado com for-
ragens de qualidade produzidas regionalmente, será sempre mais 

saudável do que a alimentação a partir de animais 
criados em regimes confinados intensivos, alimen-
tados com produtos importados, de origem duvi-
dosa, para não referir as carnes importadas de ou-
tros continentes, sujeitas a hormonas promotoras 
de crescimento.

É fundamental que seja definida, a curto prazo, 
uma estratégia nacional que dê resposta aos pro-
blemas reais da pecuária nacional, aproveitando os 
investimentos avultados do Estado e da Comuni-
dade Europeia no sector agrícola de regadio, deven-
do cada um de nós exigir, junto das entidades que 
nos representam, a concretização desta estratégia, 
porque, apesar da profunda crise, os bovinicultores 
estão empenhados em continuar a produzir, mais e 
melhor, no contexto de uma actividade com eleva-
do potencial em Portugal, e só um sector forte e ro-
busto conseguirá aguentar as pressões do exterior, 
que se avizinham a curto prazo. n

“

“A maior resistência às 
secas cíclicas, trazida pelo 
Alqueva, deverá abranger 
também as áreas que não 
são regadas.



http://e-exploracao.ruralbit.com
-

Gestão Online do Livro de Registo de Existências
e Deslocações de Bovinos e de Ovinos

RurAlbit -> E - exploração
Tel - 966 162 748 - 925 290 379
E-mail - geral@ruralbit.pt
http:/ /www.ruralbit.pt

Para mais informações sobre o e-Exploração ou para 
conhecer a  entidade gestora mais perto de si, contacte-nos
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por henrique saLes henriques
dgv/ dspa

opinião

A raça bovina Limousine registou em 
Portugal uma evolução significativa 
nos últimos 10 anos. Estes dados resul-
tam da análise dos dados de evolução 

dos efectivos nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo 
e Alentejo, onde foram analisados nomeadamen-
te a evolução no nº de vacas, a sua fertilidade e 
a mortalidade dos vitelos em função da raça da 
mãe, com base nos dados mantidos no SNIRA e 
da compatibilização que tem sido desenvolvida 
entre os Livros Genealógicos das raças bovinas e 
o SNIRA. 

Assim foi observado que como já era sentido 
pela crescente atividade observada à volta da raça 
Limousine, a duplicação neste período dos efeti-
vos de vacas com mais de 24 meses presentes a 31 
de Dezembro de cada ano, conforme expresso no 
Grafico 1, atingindo 7.408 vacas, em 2011.

Outro elemento avaliado foi a fertilidade das 
diferentes raças ao longo dos anos, considerando 
o nº de vitelos nascidos / registados, em face do 
nº de vacas presentes, tendo em consideração a 
raça da mãe, mas sem considerar a raça da cria, 
que pode ser pura ou cruzada (Gráfico 2). Nestes 
dados o fator que parece ser mais siginificativo é 
o ano, pois observam-se fortes variações na ferti-
lidade em todos as raças, nos anos seguintes aos 
anos de seca de 2005 e 2008. As raças “exóticas” 
tendem a ter melhores valores, como reflexo de 

um melhor acompanhamento na sua produção.
Outro elemento avaliado e importante na 

produtividade das explorações, foi a mortalidade 
dos vitelos registados, até aos 6 
meses de idade (Grafico 3). Nas 
raças “exóticas” observa-se uma 
mortalidade ligeiramente su-
perior, bem como o seu ligeiro 
aumento nos últimos anos, si-
tuação para a qual não temos 
explicação.

Tendo em consideração 
estes dados, poderemos infe-
rir que existe ainda um espaço 
para a melhoria dos sistemas 
de produção nesta região. Os 
valores de fertilidade são em ge-
ral baixos, bem como os valores de mortalidade 
dos vitelos estão um pouco acima do que seria 
de esperar, uma vez que estes foram animais que 
morreram na exploração, já depois de terem sido 
identificados e registados ao SNIRA (não foram 
contabilizados os vitelos que nasceram mortos 
ou morreram antes de serem identificados).

Estes dois elementos de suporte da produti-
vidade das explorações – fertilidade das vacas e 
mortalidade dos vitelos - têm depois de ser po-
tencializados com o melhoramento dos restantes 

A raça Limousine nas 
Regiões de Lisboa e Vale do 

Tejo e Alentejo
“

“...existe ainda 
um espaço para 
a melhoria dos 
sistemas de produção 
nesta região.
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grafico 1 – vacas da raça limousine presentes por ano nas drap 
lvt e alentejo

gráfico 2 – fertilidade das vacas por raça e ano nas regiões de lvt 
e alentejo

gráfico 3 – mortalidade dos vitelos até aos 6 meses

parametros produtivos, que possuem 
bases genéticas mais elevadas, como se-
jam os aspetos morfológicos e de con-
formação, a velocidade de crescimento 
e o índice de conversão alimentar, en-
tre outros. Nestes aspetos, podemos 
afirmar que a raça Limousine está em 
boas mãos. A Associação Portuguesa 
de Criadores da raça bovina Limousine 
tem demonstrado uma dinâmica e um 
elevado nível de desenvolvimento das 
suas atividades, entre as quais desta-
camos o reforço das ações de avaliação 
morfológica dos animais inscritos no 
livro e de controlo das paternidades, 
para suporte de um programa de ava-
liação genética robusto, essencial para 
que os criadores possam desenvolver os 
seus programas de produção com cri-
térios fundamentados. A atualização 
do regulamento do Livro Genealógico, 
bem como as novas regras de avaliação 
dos animais da raça que recentemente 
nos foram apresentadas, seguramente 
vão potencializar o melhoramento da 
raça Limousine e a sua já grande in-
fluência na produção bovina nacional, 
para a qual todos temos de trabalhar. n
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à conversa com

Herdade Vale 
de Cardas 

A Herdade apresenta uma área 
total de 630ha, dos quais 84ha 
são de regadio onde existem  6 
pivots.
A exploração assenta em 3 secto-
res de produção: Ovinos, Bovinos 
e Floresta (essencialmente so-
breiros).

A actividade da criação de bovinos Limousine em linha pura 
é a mais recente e resultou da reestruturação de uma ex-
ploração de Tabaco e do aproveitamento das áreas mais 
distantes do monte onde se situam os ovis e a sala de orde-

nha. Às ovelhas cabe o pastoreio das áreas de sequeiro e regadio mais 
próximas das infraestruturas, pois tratam-se de ovelhas de leite para o 
posterior fabrico do queijo de Ovelha de Idanha-a-Nova.

Há quatro anos iniciámos a constituição de um núcleo de animais 
puros da raça Limousine adquirindo o primeiro grupo de fêmeas e 
o macho Donald ao criador Willem Carp e mais algumas fêmeas e 
3 reprodutores machos: o Delirio, o Fofinho e o Francês,  ao criador 
José Maria Pacheco dos Reis. Neste momento, possuímos nesta explo-
ração cerca de 110 bovinos, 60 de raça pura Limousine e os restantes 
cruzados.

A área que está afecta aos bovinos ronda os 200ha, dos quais 49 
são de regadio. Da área de regadio 29ha são de prados permanentes e 
os restantes são utilizados para produção de fenos.

João fernanDes antunes
herDaDe vale De carDas – Zebreira - iDanha-a-nova
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A exploração está devidamente parqueada de modo a que tenha-
mos a vacada dividida em dois lotes de 30 vacas.

Como iniciámos a actividade de produção de animais de raça pura 
Limousine há pouco tempo, ainda consideramos ser um pouco cedo 
para tirar conclusões. Neste momento são mais as interrogações que 
se colocam, principalmente em relação às exigências alimentares pois 
a exploração está inserida numa zona em que o inverno é muito rigo-
roso.

A razão principal da nossa adesão à ACL foi o melhoramento ge-
nético. Para isso muito influenciou a aquisição dos touros: Delírio, 
Francês e Fofinho, já referidos; que nos dão algumas garantias de me-
lhorar o efectivo, sabendo também que este é um trabalho rigoroso, 
paciente e nunca acabado.

Tanto os bovinos como os ovinos são considerados um desafio 
constante, se queremos ter sucesso no futuro. n

“

“Neste momento, 
possuímos nesta 
exploração cerca de 110 
bovinos, 60 de raça pura 
Limousine e os restantes 
cruzados.
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Casa Nova da Alcaria
A exploração está situada no concelho de Odemira, mais propriamente na Casa 
Nova da Alcaria, perto da Zambujeira do Mar, sendo uma exploração familiar.

Em 1990 tornei-me sócio da ACL e desde então te-
nho procurado selecionar os melhores animais da 
raça Limousine. Inicialmente as decisões tomadas 
eram da minha única responsabilidade, actualmen-

te e desde há uns 5 anos divido todas as decisões com o meu 
filho Daniel Pacheco. 

Assim neste percurso verificamos que a qualidade espelhada 
hoje no nosso efectivo, muito se deve à aquisição de machos 
de alto valor genético, tais como:

 y FOGUETE um touro cárnico – filho de TARVIS IA e 
adquirido à Sociedade Agricultura Grupo David 

 y  IMPERADOR um touro tipo misto  - filho de Cares-
sant e Biquine, origens do José Manuel Rodrigues

 y LEÃO touro tipo misto – filho de Hércules e neto de 
Caressant, adquirido ao Manuel Pacheco Loução

 y OFICIAL um touro misto elevage adquirido ao José 
Maria Pacheco dos Reis, filho de Igor (origens Belzebu 

- Manuel Rocha Viana) 
 y TARVIS um touro tipo misto (filho de Jocker origens 
José Alberto Simões Costa)

 y VILLY um touro misto elevage, filho do famoso Oeillet 
e da Salva

E ainda mais, todos nascidos na nossa exploração:

 y o OTÁRIO um touro misto elevage, filho do Leão
 y o TINO um touro misto elevage (filho do Oficial e da 
Oura), também campeão e que ainda hoje está activo 
numa vacada pura em Montemor

 y  e o CADETE um touro elevage, filho do Villy e da Or-
deira, vendido este ano na FIAPE para Montemor-o-
-Novo, para um novo associado.  

Também a prática de inseminação artificial nas nossas fê-
meas com a escolha de touros testados e selecionados, para 

manuel pacheco martinho e Daniel pacheco
casa nova Da alcaria - ZambuJeira Do mar
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Tarvis

Tino

Cadete

Leão

OtárioVilly

A exploração
Tem 108ha de onde é retirada toda a alimentação necessária para os 
animais.
Produção de feno: 20 ha 
Produção de silagem de milho: 12 ha e prados permanentes para o  
pastoreio directo dos bovinos.

efectivo
45 fêmeas em reprodução e 2 touros nascidos na exploração, filhos 
de vacas importadas de França e de touros de inseminação artificial:

FIDALGO  -  filho de STAR MN                                                                                                                                     
FEROZ    -   filho de  SIMON MN

““...ao longo dos anos 
fomos melhorando o 
efectivo e deixando 
apenas as fêmeas 
puras...

as características que pretendemos melhorar, ajudou nesta selecção 
e melhoria contínua do nosso efectivo.
Na altura em que começámos tínhamos poucas vacas Limousine  
puras, sendo a maioria cruzadas de Limousine e inscritas no livro 
B. Mas ao longo dos anos fomos melhorando o efectivo e deixando 
apenas as fêmeas puras em substituição das cruzadas.

Anualmente guardamos 4 a 6 novilhas para subs-
tituição, as outras são vendidas para reprodução. 
Tal como a maioria dos novilhos que também são 
vendidos para reprodução.                                                                                                   

evolução na proDução De bovinos 
limousines 
No inicio (em 1990) tínhamos animais de pequeno 
porte, mas à medida que íamos participando em 
feiras e concursos da raça víamos que tínhamos que 
melhorar para começarmos a ter sucesso a nivel de 
concursos e também nas vendas dos animais. Com 
essa melhoria começaram a ver-se resultados desse 
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trabalho realizado. Trabalho esse que nunca está 
terminado, porque à medida que se vão obtendo 
melhores resultados, adquire-se simultaneamente 
a ambição de melhorar ainda mais e continuamen-
te. Actualmente temos um efectivo muito diferente 
daquele de quando começamos, animais de tipo 
misto elevage, com boas caracteristicas raciais ,dó-
ceis e com boas aptidões funcionais.

maneio reproDutivo 
ÉPOCA DE COBRIÇÃO: Meados de Novembro 
até Agosto
ÉPOCA DE PARTOS: Meados de Agosto até Ju-
nho 
Fazemos 2 grupos de vacas: um grupo para o touro 
e outro para inseminar.
Tendo ainda o grupo das novilhas que são postas à 
cobrição a partir dos 20 meses.

maneio alimentar 
Vacas: Andam nos prados durante o dia e á noite 
comem silagem de milho mais feno ou silagem de 
erva (trigo, aveia e azevem).
Novilhas(os):  Prados durante o dia e à noite  sila-
gem de milho ou erva, mais ração e feno.
Vitelos: Durante o dia andam com as mães e á noi-
te ficam separados das mães num curral para co-
merem ração.

Desmame: Há alguns anos que os vitelos são des-
mamados aos 7 -8 meses, sendo retirados das vacas 
para um parque, onde têm ração e feno. Passados 
10 dias vão para um prado e continuam a ser su-
plementados, sendo uma altura em que têm de ser 
acompanhados mais atentamente para que se obte-
nham bons resultados. De  igual modo no que diz 
respeito à recria.
Desde o início da nossa actividade que participa-

mos em diversos concursos e exposições organizados pela ACL. 
Porque achamos que é mais uma maneira de divulgar os ani-
mais que produzimos . Tendo conseguido alcançar bons resul-
tados, o que em conjunto com a satisfação dos nossos clientes 
nos dá a força necessária para continuar a produzir belos exem-
pares desta magnifica raça Limousine. n
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alimentação e nutrição

Cada exploração de gado deverá tentar ser 
o mais auto-sustentável possível no que 
diz respeito à alimentação animal, desde 
que o seja economicamente mais vanta-

joso quando comparado com o abastecimento em 
fontes externas à exploração. As vantagens deste 
auto-aprovisionamento são a garantia de qualida-
de da alimentação, a flexibilidade e disponibilidade 
imediata da mesma, a imunidade à flutuação dos 
preços de mercado dos alimentos para animais. 

Para que a produção de alimentos para os ani-
mais, por parte da exploração, caminhe o mais pos-
sível para o auto-aprovisonamento é necessário que 
se façam rotações de culturas de forma a garantir a 
maior variabilidade possível de alimentos e assim 
preencher as necessidades dos animais em proteína, 
amido, fibra. Desta forma, é essencial que o agricul-
tor conheça o conteúdo de cada uma das culturas 
nestes componentes dos alimentos para que os seus 
animais tenham uma alimentação o mais completa 

Rotações de
culturas na perspectiva 
da alimentação de
 ruminantes
por Luis hiLário
semillas fitó - lusomix

Na actual conjuntura das explorações de gado é extremamente importante 
aproveitar ao máximo os recursos da exploração. Nesta perspectiva o agricul-
tor terá que tentar rentabilizar da melhor forma o seu terreno, o potencial das 
culturas que implementa e os resíduos orgânicos que os animais produzem, 
como forma de complementar a fertilização. É neste contexto de optimização 
da gestão da exploração que reside a solução para os desafios que nos são colo-
cados pelo mercado.

e equilibrada. As culturas que aqui vão ser referidas são de regadio, 
por se entender que são sistemas mais intensivos e produtivos, que 
melhor poderão rentabilizar os recursos da exploração e permitir 
um maior encabeçamento.

Podemos dividir as rotações de culturas de uma exploração, em 
culturas de Primavera e culturas de Outono. Na perspectiva da ali-
mentação animal e considerando culturas anuais que permitam 
uma rotação com outra cultura, a cultura de Primavera mais indica-
da é o milho para silagem. Esta cultura, para além de fornecer ao ani-
mal fibra e proteína, é muito rica em amido, pelo que é um alimento 

““...é necessário que se façam rota-
ções de culturas de forma a garantir 
a maior variabilidade possível de 
alimentos e assim preencher as 
necessidades dos animais...
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bastante energético. 
Na escolha da variedade 
de milho a utilizar devemos, 
entre outros parâmetros, ter 
em atenção ao tipo de grão da va-
riedade. Não são aconselháveis varie-
dades com grão vítreo, uma vez que este 
grão se apresenta revestido por uma capa vítrea 
e de mais difícil digestibilidade por parte do animal. Esta digestibi-
lidade é tão difícil que muitas vezes o animal expele o grão inteiro 
nas fezes. Assim, estamos a perder uma fonte energética para o ani-
mal uma vez que é no grão que se encontra concentrado o amido. 

Como culturas de Outono a entrar em rotação com o milho 
existem várias soluções dependendo das necessidades de cada ex-
ploração. Estas soluções poderão ser o azevém anual, muito rico 
em fibra, e com elevada produção de massa verde, ou misturas en-
tre azevém anual, aveia, triticale e leguminosas (sobretudo trevos 
anuais, ervilhaca e serradela). Estas misturas poderão variar a sua 
composição mediante as condições edafoclimáticas, o tipo de solo 
e os objectivos pretendidos. 

Com a utilização da aveia e do triticale (para além do azevém) 
conseguimos a obtenção de um maior volume de massa verde e de 
mais fibra, enquanto que através da incorporação de leguminosas 
nestas misturas conseguimos obter um alimento para os animais 
mais rico em proteína para além de beneficiarmos de fertilização 
do solo em azoto, resultante da fixação do mesmo pelas legumi-
nosas aí instaladas. A proporção em que estas espécies devem ser 
utilizadas depende do objectivo da composição do alimento que 
se pretende obter.

A realidade com que os criadores de gado se deparam é cada vez 
mais exigente em termos de gestão da exploração e de optimização 
da utilização dos recursos da mesma. A existência de soluções efi-

cientes que permitam a 
constante utilização do 

recurso solo é uma mais-
-valia para a rentabilização 

da exploração, conjugando 
variedades melhoradas, de 

ciclos mais curtos, permitin-
do uma maior produção e cami-

nhando em direcção ao auto-apro-
visionamento. 
É fundamental o planeamento da cul-

tura de Outono com a cultura de Primavera, 
para que os momentos de sementeira sejam os mais 
adequados, e se possam delinear os diversos cortes 
que se pretendem fazer, uma vez que na agricultura 
os períodos de trabalho são geralmente apertados e 
a exigência das culturas mais produtivas é superior 
à das culturas convencionais.

O milho para silagem (cultura de Primavera) e 
o azevém e misturas anuais (culturas de Outono) 
assumem primordial importância na alimentação 
dos ruminantes e encontram em Portugal as con-
dições naturais para desempenhos produtivos ele-
vados. n

LUSOMIX
ALIMENTAÇÃO PARA RUMINANTES

LUSOMIX

Estrada da Sesmaria Limpa - Porto Alto
2135-402 SAMORA CORREIA
PORTUGAL
Tel. 263 658 158  |  Fax 263 658 097  |  E-mail: lusomix@sapo.pt
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alimentação e nutrição

Para manusear adequadamente um progra-
ma nutricional de forma a suprir as necessida-
des durante as distintas etapas do ciclo repro-
dutivo, deve-se fazer uma análise das forragens 
disponíveis para conhecermos o seu conteúdo 
nutritivo e o seu real valor.

A quantidade de alimento requerida por 
cada vaca e por kg de vitelo desmamado é cons-
tante, apesar das vacas maiores precisarem de 
mais alimento para fazer face às maiores exi-
gências de energia de manutenção. 

A produção de vitelos, seja em sistemas ex-
tensivos com pastos melhorados ou em siste-
mas intensivos, é mais económica quando as 
forragens se utilizam eficazmente. A erva de 
gramíneas em crescimento e de outros prados 
mistos semeados para pastoreio geralmente 
proporciona os nutrientes suficientes para que 
os animais em crescimento e manutenção con-
sigam atingir um desenvolvimento adequado. 
Os pastos maduros e secos, os restolhos podem 
reduzir tanto o seu valor nutritivo que apenas 

 y pré-parto – constitui um estado crucial e abrange os 50 dias 
que precedem o parto. durante os últimos 50 dias de gesta-
ção produz-se 75% do crescimento fetal. o estado da vaca ao 
parto é fundamental para que se volte a cobrir, o início do cio 
atrasa-se nas vacas que perdem peso, ou que estão magras e 
não ganham peso no final da gestação.

 y período de Lactação – é o intervalo desde o parto até ao 
desmame do vitelo; a vaca está em máxima produção de lei-
te para o vitelo e a recuperar do parto, durante este período 
deve ficar gestante. a vaca de carne deve ganhar peso duran-
te a lactação.

 y período seco – do desmame até 50 dias antes do parto, é o 
período de menores exigências; a vaca tem de manter a con-
dição corporal e desenvolver o feto.

Os principais esforços no maneio de bovinos de carne são 
dirigidos a melhorar o ganho médio diário e o índice de 
conversão. No entanto, o papel que o maneio desempe-
nha na prevenção de patologias e o seu controle também 

devem ser levados em conta para que os benefícios sejam máximos. 
A aplicação de procedimentos de maneio eficazes eliminaria muitas 
baixas por patologia.

A nutrição é um dos fatores mais importantes do maneio para 
alcançar um rendimento na produção de vitelos de 95% e para man-
ter cada ano uma época de partos curta nas vacadas de carne. O ele-
mento limitante relacionado com a reprodução em gado de carne 
é normalmente a energia. O nível de energia antes do parto influi 
principalmente no momento em que a vaca vai voltar a entrar em cio, 
enquanto o nível de energia despois do parto influi principalmente 
na fertilidade. 

Bovinos de Carne
nutrição e patologia
por rui pedro fortunato
sorgal, s.a.

os requerimentos nutricionais variam durante
o ciclo reprodutivo

“

“Quando o alimento não é o 
adequado para cobrir todas 
as necessidades dos animais o 
aumento da produção de leite 
ocorre à custa da reprodução.
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estão indicados como alimento para animais adultos. Estes alimentos 
devem-se suplementar se forem utilizados para outro estado que não 
o de manutenção.

Entre os nutrientes mais importantes temos a água, as gorduras, 
os carbohidratos, as proteínas e as vitaminas e minerais.

A água é, de todos os nutrientes, o mais importante e é necessário 
que esteja sempre à disposição em quantidade e qualidade, entenda-
-se água potável.

A energia é proveniente de hidratos de carbono e gorduras. Os ani-
mais em produção necessitam de energia para satisfazer dois tipos 
de necessidade: energia de manutenção necessária para a respiração, 
circulação, digestão, manutenção da temperatura corporal (sempre a 
primeira necessidade a ser satisfeita) e a energia requerida para cresci-
mento, lactação e reprodução (satisfeitas por esta ordem). Os animais 
de carne, à exceção de vitelos jovens, podem satisfazer as suas necessi-
dades de energia de manutenção com forragens de qualidade. (> 0,65 
UFL kg/MS).

As necessidades em proteína eram anteriormente expressas como 
proteína bruta, avaliando-se apenas a quantidade de azoto do alimen-
to. Atualmente, a proteína digestível expressa melhor a quantidade de 
proteína absorvida pelo animal e utilizada para se manter e produzir. 
Define-se como a quantidade de proteína absorvida pelo intestino, 
seja produzida pelos microrganismos do rúmen (proteína microbia-
na) ou provenha de proteína que foi ingerida e não foi degradada no 
rúmen (proteína bypass). A ureia usa-se comumente em suplementos 
proteicos comerciais para preencher parte das necessidades. Esta é fa-
cilmente reduzida a amoníaco pela flora microbiana ruminal e depois 
será transformado a proteína microbiana de alta qualidade. A toxici-
dade não é um problema, sendo até vantajosa, desde que se respeite a 
utilização máxima de 10g de ureia por 100kg de peso vivo do animal.

Os minerais que provavelmente são deficitários nas dietas são o 
sódio, em formato de sal, cálcio, fósforo e magnésio. As vacas neces-
sitam de 0,2% da matéria seca em sal, o que pode ir de 0,5 a 1 kg de 
sal por vaca e mês. O cálcio é um mineral abundante na forragem, 
especialmente nas forragens verdes. Quanto ao fósforo, revisões su-
cessivas em baixa dos níveis mínimos necessários deste nutriente 
fizeram com que se baixasse a sua suplementação, sem efeitos pre-
judiciais à produção. O magnésio, sendo a sua carência facilmente 
reconhecida (nervosismo, contrações musculares na cabeça e orelhas, 

““Suplementar para quê? Para complementar a falta de 
quantidade de forragem, para complementar a falta de 
qualidade e para maximizar a utilização de pastagem.

 y for utilizado em pequena quantidade
 y promova uma melhoria ou estabiliza-
ção da condição corporal do animal

 y promova uma melhor utilização da pas-
tagem

 y permita uma maior eficiência económi-
ca da utilização dos recursos.

podemos considerar que um bom
suplemento é aquele que:

TACOS 
LM 19

% MF TACOS AE % MF

PB 19 PB 15

FB 12,5 FB 8

FAD 15 FAD 12

FND 31 FND 24

GB 2,3 GB 2,1

UFL 0,75 UFL 0,9

em casos mais avançados as vacas caem ao chão 
com convulsões) leva a que alguns produtores 
considerem o seu suplemento na primavera, 
época de erva abundante com 20 a 30 g/cabeça 
dia de óxido de magnésio, prevenindo assim as 
tetanias da erva.

Suplementar para quê? Para complementar 
a falta de quantidade de forragem, para comple-
mentar a falta de qualidade e para maximizar a 
utilização de pastagem.

O valor alimentar potencial de uma forra-
gem pode ser aumentado através do forneci-
mento dos nutrientes limitantes, proteína ou 
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PV VACA 600 kg

NUTRIENTES V. PREPARTO V. PARIDAS< 3M V. SECAS RECRíA

MS kG/D 10.2 12.9 11.4 6.7

FAD % MS (M) 21 21 21 21

FND % MS(M-M) 28-50 32-50 32-70 32-50

PB % MS (M) 10.5 11.5 8 11.5

PDI G/D (M) 600 855 395 445

GB % MS (M-M) 2.0-6.0 2.0-6.0 2.0-6.0 2.0-6.0

CA % MS (M-M) 0.50-1,5 0.6-2.0 0.55-2.0 0.65-2.0

P % MS (M-M) 0.37-1 0.37-1 0.37-1 0.37-1

CL % MS (M) 0.2 0.2 0.2 0.2

NA % MS (M) 0.1 0.1 0.1 0.1

k% MS  (M) 0.4-3 0.4-3 0.4-3 0.4-3

S % MS (M) 0.1 0.1 0.1 0.1

MG % MS  (M) 0.15 0.15 0.15 0.15

DER (UFL/kG MS) 0.8 0.82 0.6 0.81

UFL/D 8 10.1 6.5 5.42

Bibliografia: INRA. 1981. Alimentacion de los ruminantes. INRA, Paris, 
France.
INRA. 1988. Alimentacion de los ruminantes. INRA, Paris, France.
INRA. 2007. Alimentacion de los ruminantes. INRA, Paris, France.
Normas Fedna. 2008. A. Ferret, S. Calsamiglia, A. Bach, M. Devant, C. 
Fernandez y P. Garcia-Rebolar. Madrid. Spain.
NRC. 2000 Nutrient requirementsof beef cattle. Up date 2000 
Washington, D. C., National academy press, USA
NRC. 2001 Nutrient requirementsof dairy cattle. 7 revised edition 
Washington, D. C., National academy press, USA

energia. Pela suplementação conseguimos 
um aumento do consumo e da digestibili-
dade da forragem. Alimentamos o rúmen 
para uma ótima atividade microbiana. A 
inclusão de fontes de azoto em dietas com 
forragem de baixa qualidade, melhora a di-
gestibilidade da fibra, aumenta a ingestão 
de matéria seca diária dos animais e melho-
ra a eficiência alimentar. 

Assim, é fundamental ter conhecimento 
das exigências nutricionais dos animais e 
do valor nutritivo dos alimentos para for-
necer aos animais dietas equilibradas. n
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Pastagens e forragens 
de qualidade

Os ruminantes desenvolveram durante milhões de anos um sistema digestivo 
capaz de aproveitar todo o potencial nutritivo da erva. No entanto, a pressão 
exercida para reduzir os ciclos produtivos conduziu à inevitável intensificação 
dos sistemas através da alimentação à base de ração

Perante o cenário actual, caracterizado pelo elevado 
preço dos alimentos concentrados, causado pelo au-
mento do custo das matérias-primas e pela escassez 
e elevado preço da palha e feno - em consequência 

da seca deste inverno – somos levados a repensar os nossos 
sistemas de produção.

As pastagens e forragens de qualidade – biodiversas e ri-
cas em leguminosas - assumem-se cada vez mais como uma 
alternativa bastante vantajosa, qualitativa e economicamen-
te, para a alimentação animal nos sistemas pecuários em 
Portugal. 

O nosso clima mediterrâneo é reconhecido pelas tempe-
raturas amenas e elevado número de horas de luz. Estão por 
isso reunidas condições óptimas para o desenvolvimento das 
leguminosas, que uma vez inoculadas com o seu Rhizobium 
específico, aportam grande qualidade às pastagens e forra-
gens – resta-nos tirar partido destas características únicas!

Por serem ricas em leguminosas, estas pastagens e for-
ragens são naturalmente ricas em proteína. Com a mistura 
certa, conseguimos ainda misturas muito energéticas e com 
valores de digestibilidade bastante elevados. Da biodiversi-
dade que as caracteriza, resulta um equilíbrio nutricional 
perfeito, sendo que estas misturas têm ainda propriedades 
anti-helmínticas, anti-timpânicas e anti-diarreicas.

Uma alimentação à base de pastagens e forragens biodi-
versas origina produtos – carne e leite – ricos em ómega 3, 
ómega 6, ácidos linoleicos conjugados (CLA), anti-oxidantes 
e outros oligo-elementos comprovadamente benéficos para 
a saúde humana. O mesmo é dizer, produtos saudáveis e 
com características organolépticas superiores.

Se este alimento - de qualidade - for produzido nas áreas 
disponíveis das nossas próprias explorações, não só ganha-
mos independência em relação a factores de produção exter-
nos como conseguimos melhorar os resultados económicos 
das nossas empresas.

A inoculação das sementes de leguminosas com o seu 

por joão pauLo crespo
fertiprado

uma alternativa bastante vantajosa
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Rhizobium específico permite atingir 
elevados níveis de fixação de azoto at-
mosférico, o que representa uma adu-
bação azotada gratuita e o incremento 
da proteína da pastagem enquanto ali-
mento. 

Num sistema de produção animal 
perfeito as pastagens de longa duração 
seriam a base da alimentação comple-
mentada com forragem de qualidade 
(feno/silagem de elevado teor protei-
co):

 - Pastagens de longa duração: 
maior produção de erva, comparativa-
mente às pastagens naturais, devido a 
uma superior eficiência fotossintética 
e a uma melhor exploração da água e 
nutrientes do solo (estruturas aéreas 
e radiculares mais densas e eficazes) 
que possibilitam a sua persistência em 

anos mais secos. Idealmente semeadas 
nas parcelas de mais difícil acesso, que 
não queremos mobilizar todos os anos, 
com solos piores, com maior densidade 
de árvores, etc. onde os animais teriam 
disponível alimento de qualidade du-
rante os períodos de pastoreio.

Forragens de qualidade: instala-
das em terras de sementeira, para su-
plementação em períodos de normal 
escassez alimentar (grande parte do 
verão e inverno) ou anormais (outono 
e primavera) e/ou para quando os ani-
mais se encontrem estabulados. 

Um número crescente de agriculto-
res e empresários agrícolas tem vindo 
a tomar consciência da importância e 
significado das pastagens e forragens 
biodiversas como forma sustentável a 
curto, médio e longo prazo de rentabi-

“

“...agricultores 
e empresários 
agrícolas têm vindo 
a tomar consciência 
da importância 
e significado das 
pastagens e forragens 
biodiversas como forma 
sustentável...
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lizar as suas explorações. 
Existem no entanto alguns riscos que 

podem condicionar o êxito destas cultu-
ras. Cumprir as respectivas normas de 
instalação e maneio e procurar aconse-
lhamento técnico adequado é a melhor 
forma de prevenir acidentes culturais e 
de garantir que as pastagens e forragens 
cumprem o seu principal objectivo: forne-
cer uma alimentação animal rica em ener-
gia, proteína e com elevada digestibilidade 
a baixo custo.

Na FERTIPRADO dedicamo-nos há 
22 anos ao desenvolvimento e comercia-
lização de misturas de sementes biodiver-
sas ricas em leguminosas para pastagens 
e forragens, adaptadas às distintas con-
dições locais de solo e clima e que vão de 
encontro às necessidades e vocação das 
explorações agro-pecuárias com o objec-
tivo de rentabilizar a actividade deste tão 
nobre sector. n 
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Controlo sustentável
do parasitismo em bovinos 
por rita catita afonso 
pfizer saúde animal 

Podemos classificar os parasitas que são alvo 
habitual de controlo em dois grandes grupos: para-
sitas internos e parasitas externos.

Os parasitas internos podem, por seu lado, ser 
divididos em 3 sub-grupos habitualmente conside-
rados mais relevantes nos bovinos: nemátodos gas-
trointestinais (também chamados vermes redon-
dos, parasitas do aparelho digestivo), nemátodos 
pulmonares (parasitas do aparelho respiratório) e 
tremátodos (neste grupo o mais comum é a Fascio-
la hepática, parasita do fígado). Relativamente aos 
parasitas externos, em termos gerais, consideramos 
as carraças, moscas e as respectivas larvas parasitas, 
piolhos e ácaros. 

Os parasitas internos alimentam-se de nutrien-
tes e/ ou sangue do hospedeiro. O seu impacto na 
saúde do animal está em parte dependente das suas 
defesas individuais. Na maioria das vezes o parasi-
tismo interno é subclínico, ou seja, os animais não 
apresentam sintomas da doença, apesar de terem 
a sua saúde e produtividade afectadas. Os animais 
com o sistema de defesas mais debilitado (p.e. ani-
mais mais jovens, em má condição corporal, do-
entes ou as fêmeas no período do parto) são mais 
susceptíveis ao efeito do parasitismo, podendo 
apresentar sintomas relacionados com os parasitas 
que os afectam. Como exemplo, temos as diarreias 
e pneumonias de origem parasitária. Atrasos no 
crescimento, piores conversões alimentares, dimi-
nuição da eficiência reprodutiva e rejeições parciais 

de órgãos no matadouro, são consequências frequentes das infecções 
parasitárias. 

Normalmente, o controlo dos parasitas internos e externos é rea-
lizado de forma conjunta, isto porque existem, desde há alguns anos, 
fármacos que possibilitam simultaneamente a desparasitação interna 
e externa e, também, porque em termos de maneio é muitas vezes con-
veniente minimizar o número de tratamentos aplicados. 

Vamos, neste texto, focar a nossa abordagem no controlo dos pa-
rasitas internos dos bovinos, mais precisamente no controlo dos ne-
mátodos, também comummente designados por “vermes redondos”. 

Os vermes redondos não têm todos a mesma relevância, ou seja, 
têm diferentes níveis de impacto no animal hospedeiro. No quadro 1 
pode ver-se a importância relativa dos vermes redondos mais comuns 
em bovinos, assim como a sua localização. Verifica-se que a Oster-
tagia ostertagi e o Haemonchus sp são considerados muito relevan-
tes, sendo a sua localização ao nível do abomaso (o 4º estômago dos 
bovinos). No intestino existem diversas espécies de parasitas que, em 
geral, se consideram de efeito moderado. Nos brônquios, pode encon-
trar-se um parasita de elevada importância, o Dictyocaulus viviparus. 
É muito importante reforçar que o efeito negativo causado pelos pa-
rasitas depende em parte das espécies de vermes existentes na explo-
ração e das respectivas cargas infectantes na pastagem mas também, 
e sempre, da sensibilidade dos animais em causa. Este aspecto funda-
mental depende sobretudo, como já referimos, da idade, da condição 
corporal e da saúde geral dos animais parasitados.  

Como vimos anteriormente, as doenças parasitárias impactam a 
produtividade dos animais e por isso deve ser considerada a definição 
de medidas de controlo. A utilização de fármacos anti-parasitários é 
uma prática inevitável na grande maioria das explorações, contudo, 
se não for feita de forma criteriosa podemos estar a causar desequi-

As parasitoses, ou doenças parasitárias, são alvo habitual de prevenção 
e tratamento em explorações de bovinos em pastoreio. A necessidade de 
controlo dos parasitas prende-se com o facto de a sua ocorrência consti-
tuir um factor limitante para a saúde e eficiência produtiva dos animais. 

parasitas internos e  parasitas  externos
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Definir uma estratégia de desparasitação em 
conjunto com o médico veterinário assistente da 
exploração. 
Não existem medidas de controlo universais porque o para-

sitismo é um problema específico de cada efectivo e das respectivas pasta-
gens. Por este motivo é fundamental que as medidas de controlo sejam 
definidas com o aconselhamento do médico veterinário assistente, para a 
realidade concreta da exploração. 

Quarentena dos animais comprados  
A compra de animais é uma via potencial de introdução de 
vermes resistentes na exploração pelo que deve considerar-se 
a desparasitação dos animais adquiridos com um produto com 

elevada probabilidade de eficácia e depois retê-los 24-48 horas fora da 
pastagem. Após esse período, os animais novos devem ser introduzidos 
numa pastagem pastoreada recentemente (com parasitas que já existiam 
na exploração, com o intuito de “diluir” os que são trazidos pelo animal 
novo e eventualmente resistentes). 

Avaliar a eficácia terapêutica na exploração 
É possível avaliar a eficácia dos fármacos disponíveis sobre os 
parasitas existentes na exploração. Esta avaliação consegue 
fazer-se com recurso a técnicas relativamente simples, envol-

vendo amostras de fezes de um pequeno grupo de animais, e permite ter 
uma noção mais concreta dos medicamentos que são melhor opção na 
realidade da exploração. 

Rigor na aplicação dos tratamentos 
A dose aplicada deverá ser definida com base no rótulo do 
medicamento utilizado. Ao desparasitar um grupo, a dose 
deverá ser nivelada pelo animal mais pesado. Se o grupo for 

muito heterogéneo, deve dividir-se o grupo em 2 (ou mais) de forma aos 
animais não serem muito diferentes entre si, no que respeita ao peso vivo. 
A sub-dosagem potencia o aparecimento de parasitas resistentes. 

Tratar quando necessário, de forma a manter 
vermes sensíveis na exploração. 
Bovinos adultos têm, habitualmente, boa imunidade 
contra parasitas gastrointestinais e pulmonares. Também 

é verdade que os bovinos são muitas vezes desparasitados para 
controlar parasitas externos e isso é um importante motivo de 
tratamento que, por si só, pode justificar a aplicação de antiparasi-
tários. De qualquer forma, no contexto de cada exploração, poderá 
haver épocas do ano em que, estando os animais adultos em boa 
condição corporal e a excretar para a pastagem quantidades baixas 
de parasitas, se poderá considerar dispensá-los do tratamento. Para 
melhor adequar a estratégia ao efectivo em causa, pode planear-
-se a testagem de um grupo de vacas antes do início das épocas 
habituais de tratamento; quando as excreções forem baixas, 
os animais estiverem em bom estado fisiológico e os parasitas 
externos forem um risco baixo, poder-se-á considerar não medicar 
os animais adultos. Os vitelos em aleitamento ou na recria, se for o 
caso, poderão certamente beneficiar bastante de uma parte desse 
investimento em tratamento. 
Os anti-parasitários são produtos químicos que ao serem elimi-
nados para a natureza, com as fezes dos animais, podem ter um 
impacto no ambiente, nomeadamente nos insectos que habitam o 
solo. Alguns destes insectos – os escaravelhos coprófilos - têm um 
papel muito importante na reciclagem de nutrientes, convertendo 
excrementos em húmus (Figura 1), o que aumenta a fertilidade 
do solo, proporcionando melhor aproveitamento do pasto e 
mais erva de melhor qualidade. Caso a actividade destes insectos 
esteja comprometida, os excrementos podem manter-se no pasto 
durante vários meses, não são convenientemente reciclados para o 
solo e dificultam uma ingestão homogénea da erva por parte dos 
animais.  

líbrios nas populações de parasitas, seleccionando, desta forma, 
vermes resistentes aos tratamentos. 

Embora as resistências sejam mais comuns nos parasitas que 
afectam os ovinos e caprinos, estando descritos casos em vários 
países como o Reino Unido, Nova Zelândia, Brasil ou Espanha, 
a literatura também apresenta estudos acerca de resistências nos 
vermes que parasitam os bovinos, tendo o número de casos au-
mentado nos últimos anos. 

Em Portugal não há informação acerca de eventuais resistên-
cias aos anti-parasitários mais frequentemente utilizados, mas 
consideramos importante um conhecimento de algumas medi-
das que poderão minimizar o risco deste problema. 

O uso racional de anti-parasitários, em conjunto com medi-
das de maneio (por exemplo, a implementação de esquemas de 
rotação entre pastagens), é a chave para um controlo sustentável 
do parasitismo. Seguem-se algumas linhas de orientação que po-
derão ser vantajosamente consideradas em exploração de bovinos 
em extensivo. (ver quadro em baixo)

Linhas de orientação que poderão ser vantajosamente consideradas
em expLoração de bovinos em extensivo

Quadro1. Principais parasitas internos dos bovinos, 
patogenicidade e localização

1

2

3

4

5
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Os resíduos dos anti-parasitários nos excrementos 
dos bovinos têm sido estudados com o intuito de avaliar 
o impacto destes fármacos na população de insectos que 
habitam o solo. Os estudos têm incidido, essencialmente, 
sobre os produtos mais comummente utilizados, os cha-
mados endectocidas (com eficácia sobre parasitas inter-
nos e externos, nomeadamente: doramectina, ivermectina, 
eprinomectina e moxidectina). De todos estes fármacos, a 
moxidectina tem demonstrado ter menor efeito sobre os 
escaravelhos que habitam o solo. Este factor deverá tam-
bém ser considerado, juntamente com todos os que atrás 
referimos, no sentido de tornar mais sustentável o contro-
lo do parasitismo. 

Em resumo, as doenças parasitárias comprometem a 
produtividade, pelo que o seu controlo é essencial e inte-
gra, na grande maioria dos casos, fármacos antiparasitá-
rios. No entanto, a utilização de anti-parasitários deve ser 
feita de forma criteriosa para minimizar a ocorrência de 
resistências e o impacto no ambiente. Peça ajuda ao seu 
médico veterinário para, em conjunto, delinearem o plano 
de desparasitação que melhor se adequa, e é sustentável na 
realidade da sua exploração.  n

Figura 1. Actividade dos escaravelhos coprófilos 
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Laboratórios Pfizer, Lda 
Lagoas Park, Edifício 10
2740 - 271 Porto Salvo 
PORTUGAL

Longa acção(1)

Menor impacto sobre os insectos do solo, 
importantes na fertilidade das pastagens(2)

1. Para mais informações fale com o seu Médico Veterinário.
2. Floate KD et al (2002).Reductions of non-pest insects in 
dung of cattle treated with endectocides: a comparison of 
four products. Bull Entomol Res 2002 Dec 92(6): 471-481

Bibliografia consultada: 
- Floate KD et al (2002).Reductions of non-pest insects in dung of cattle treated 
with endectocides: a comparison of four products. Bull Entomol Res 2002 Dec 92(6): 
471-481 
     - Taylor MA (2010), Sustainable worm control strategies for cattle   www.eblex.
org.uk 
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Queratoconjuntivite 
infeciosa bovina
por Moraxella bovis

A queratoconjuntivite infeciosa é uma patologia que afeta 
os bovinos a nível mundial, que embora possuindo uma 
mortalidade muito baixa, pode potencialmente provo-
car elevadas perdas produtivas. Possui uma importância 

estética extraordinária em animais que participam em exposições, 
para além dos reprodutores, devido à possibilidade de provocar 
cegueira. A importância da visão como um dos fatores fundamen-
tais de deteção de cios já foi referida na literatura (Geary e Reeves, 
1992). 

Esta doença pode afetar até 80% dos bovinos presentes na ex-
ploração, sendo que na maioria dos casos são animais até 3 anos 
de idade, isto em explorações não infetadas previamente. Em ex-
plorações naif (sem contato prévio) pode afetar animais de todas 
a idades.

o que é?
É provocada por uma bactéria, a Moraxella 

bovis, que após colonização da córnea, começa a 
libertar substâncias que degradam a superfície 
corneal, deixando acessível a porção intermédia 
da superfície ocular, o estroma. 

Após colonização da córnea, e resposta 
imunitária (por célula da linha branca), existe 
a possibilidade de perfuração desta membrana 
e exposição da camara anterior do olho, que 
normalmente conduz à perda de visão. Embora 
este não seja o desfecho final mais comum, pois 
existe, em grande parte dos casos, resolução da 
úlcera, que se inicia com o aumento da vasculari-
zação e recuperação das estruturas normais, mas 
com a criação de uma cicatriz corneal.

As razões para que exista um aumento da afe-
ção por parte da Moraxella bovis, principal-
mente no verão são:

 y Aumento do número de vetores transmis-
sores;

 y Aumento substancial das radiações UV, 
que possuem uma ação lesiva sobre o olho 
bovino;

 y Normalmente as estirpes de verão são mais 
agressivas (produção de β-hemolisina);

 y Aumento do número de animais afetados 
→ aumento da carga infeciosa na explo-
ração, que em conjunto com o aumento 
de vetores, potenciam a ocorrência de um 
surto.

Os animais afetados, mesmo que recuperem, 
caso exista colonização da glândula salivar, po-
dem ser portadores de Moraxella bovis até um 
ano. Este facto é importante, também para o 
controlo da doença.

Figura 1 – Anatomia geral do olho, com detalhe da córnea e da zona afetada 
pela Moraxella bovis.

anatomia do olho

por andré pires preto
msd saúde animal
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como é transmitiDa?
Os vetores de transmissão da Moraxella bovis podem ser várias es-

pécies de moscas, sendo as principais a Musca automnalis e a Haemato-
bia irritans.

como Decorre a Doença?
(ver figura 3)

 y Afeção normalmente unilateral, mas não excluir situações em 
que pode evoluir para bilateral;

 y O animal tem uma dor intensa a nível ocular, com tendência 
para mudar o seu comportamento (procura zonas de sombra e 
mais protegidas da luz) e como consequência alimentar-se me-
nos;

 y Lacrimejamento, que dependendo da evolução da doença pode 
evoluir para corrimento mucopurulento;

 y Caso exista perfuração completa da córnea, seguido de prolapso 
da íris, a lesão pode evoluir para cegueira.

Caso a doença evolua no sentido positivo, a recuperação das lesões 
corneais é mais frequente em animais adultos, que em animais jovens. 

Figura 2 – Presença de moscas ao redor do 
olho de um bovino. Condição inicial para 
ocorrência da doença, caso as moscas sejam 
“transportadoras” da doença.

Figura 3 – Esquema da evolução 
da queratoconjuntivite infeciosa 

bovina (QIB), acompanhado 
de fotografias de uma infeção 
experimental (A), aquando de 
um estudo de comparação de 
vários tratamentos, evolução 

diária. (fotografias retiradas de 
Cosgrove et al, 1998)
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tratamento e controlo De casos 
clínicos

Ñ Separar os animais afetados, de modo, a redu-
zir a pressão de contaminação.

ñ Tentar reduzir a presença do inseto vetor, com 
a utilização de inseticidas/repelentes.

ä A córnea bovina possui uma especial capacida-
de reativa, além de que a bactéria causadora (M. 
bovis) é particularmente suscetível à utilização 
de antibióticos. O Médico Veterinário deve ava-
liar o antibiótico a usar, pois tem que ter em 
conta a possibilidade de existirem animais por-
tadores (até um ano), logo a terapêutica deve 
reduzir a contaminação das glândulas lacri-
mais (duração mínima de tratamento 36-48h).

ë A terapia de redução da dor com utilização de 
anti-inflamatórios (AI) deve ser uma priorida-
de. O Médico-veterinário deve avaliar a existên-
cia de úlcera, e com isso escolher a utilização de 
AI que não afetem a recuperação desse proces-
so.

Ações preventivas:
 y   Existe a possibilidade de criação de uma auto-
-vacina, se bem que as estirpes sejam as recolhi-
das nas explorações, a duração de imunidade é 
bastante curta, não abrangendo a totalidade da 
duração da época do vetor.

 y  Redução da existência do vetor, em explora-
ções de extensivo, possibilidade de utilização 
de produtos com persistência e ação sobre ecto-
parasitas. Em explorações com um perfil mais 
intensivo, deve também fazer uma gestão inte-
grada dos excrementos animais.

Mais uma vez, alertar para o fato de que o Médico-ve-
terinário ser o profissional de saúde que pode ajudar 
o Produtor, a diagnosticar corretamente e criar uma 
abordagem integrada ao problema. n

saniDaDe
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maneio Geral

Descornar,
como e porquê?

Obviamente que a ausência de cornos resulta 
na redução dos ponto de apoio para contenção 
dos animais, em especial se for necessário laçar 
um animal no campo, mas cada mais as explo-
ração vão estando capacitadas para a realização 
deste tipo de operações de forma mais profissio-
nal e moderna.

Na manga também deixa de ser possível 
«atestar» um animal na manga de contenção pe-
los cornos, sendo então necessário recorrer a um 
simples cabresto de corda, e se um não for sufi-
ciente, façam-se dois, com prisões opostas, uma 
de cada lado da cabeça do animal.

Considera-se assim que a decisão de descor-
nar deve ser objecto de reflexão por parte do cria-
dor, ponderando as vantagens e desvantagens as-
sociadas, e considerando que a descorna deverá 
ser uma acção extensível a todo o efectivo, uma 
vez que a coexistência de animais com cornos e 
sem cornos pode implicar maiores prejuízos. 

O aspecto comercial também deverá ser con-
siderado, em especial se o criador pretender ven-
der animais para outras vacadas, que possam 
eventualmente ter cornos. Uma boa solução é 
manter as novilhas com cornos, possibilitando-
-lhe também uma maior capacidade de defesa 
perante vacas mais velhas, e proceder à descorna 
apenas quando o animal chegar à idade adulta e 
a decisão de o incorporar na manada já não pos-
sa ser revertida.

A descorna, seja qual for o método utilizado, 
é sempre um episódio traumático para o animal, 
devendo sempre ser minimizado, tranquilizan-
do e mesmo anestesiando o animal, recorrendo à 
ajuda do veterinário responsável da exploração.

O processo de descorna mais divulgado no 
nosso país é a descorna com recurso ao cabo 
serra ou cabo de aço, ou então com máquina 
rebarbadora ou serra tipo sabre, sendo qualquer 
um destes processos bastante eficaz em animais 
adultos. Nos animais mais jovens, existe a pos-
sibilidade de que o corno torne a crescer, defor-
mado resultando negativo do ponto de vista es-
tético.

A maior parte dos bovinicultores nacionais, 
que recorrem a estes métodos de descorna, uma 
vez que a variabilidade das explorações, em ter-
mos de animais com cornos e sem cornos, é sig-
nificativa, o que resulta numa limitação para 
quem vende reprodutores.

Na descorna com cabo de aço ou cabo serra, 

O acto de descornar um animal, que 
naturalmente nasce com cornos, é um acto 
que implica a avaliação das vantagens e 
desvantagens associadas ao processo, devendo 
ser sempre uma escolha ponderada no contexto 
de cada exploração pecuária.

•	 Redução	da	desigualdade	entre	animais	jovens	ou	
mais débeis e outros mais corpulentos e melhor 
armados de córneas, relevante em momento de 
disputa de espaço, como por exemplo nos come-
douros ou bebedouros;

•	 Melhor	aproveitamento	do	espaço	lateral	necessá-
rio para cada animal, por exemplo, em comedouros 
sem cornadis;

•	 Redução	da	agressividade	e	combatividade	dos	ani-
mais;

•	 Diminuição	 dos	 danos	 provocados	 em	 árvores	 e	
cercas;

•	 Redução	do	número	de	problemas	durante	a	gesta-
ção, provocados por cornadas;

•	 Diminuição	das	feridas	nos	úberes	e	outras	feridas	
perfurantes;

•	 Redução	dos	riscos	para	quem	manuseia	o	efetivo,	
nomeadamente em trabalhos desenvolvidos junto 
às mangas ou em espaços confinados;

•	 Uniformização	do	aspecto	de	uma	manada,	tornan-
do-a mais homogénea e parelha, especialmente 
relevante em raças de córnea irregulares, como a 
limousine.

neste contexto indicam-se alguns aspectos 
positivos resultantes da descorna
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o esforço despendido por quem descor-
na é grande, devendo o animal estar o 
mais imobilizado possível, mas quando 
bem executada, o animal sangra muito 
pouco, o processo de cicatrização é re-
lativamente rápido e quando a ferida 
cicatriza, o pelo tapa a cicatriz e rara-
mente o corno volta a crescer.

Este método tem grandes vantagens 
em relação aos outos métodos com re-
curso a máquinas, (rebarbadora e serra 
tipo sabre), nomeadamente o facto do 
sangramento do animal ser bastante 
reduzido e o corte, quando bem con-
duzido, ficando bem rente à cabeça do 
animal, impossibilitando o crescimen-
to do corno após o corte.

A maior parte das equipas que des-
cornam com recurso às máquinas aci-
ma citadas, por norma não tranquili-
zam nem anestesiam os animais, uma 
vez que o processo é muito rápido, de 
onde resulta um maior sofrimento e 
trauma, o que deve ser evitado.

A A.C.L., aconselha a que, sempre 
que possível, seja qual for o método uti-
lizado, se realize a tranquilização dos 
animais, reduzindo assim o estado de 

stress dos mesmos, e sempre que pos-
sível aplicar anestesia local conjugada 
com a tranquilização, facilitando o tra-
balho a quem descorna e reduzindo o 
sofrimento do animal numa zona bas-
tante sensível.

A descorna deve ser realizada du-
rante os meses mais frios de Outono 
e Inverno, mas o clima pode alterar-se 
repentinamente, elevando-se a tempe-
ratura e fazendo com que apareçam 
moscas em alturas que não era normal 
o seu aparecimento, pelo que é funda-
mental que se mantenha a área envol-
vente ao golpe bem limpa, se possível 
tosquiada, uma vez que o pelo pode 
crescer por cima da ferida dando a falsa 

sensação de que a ferida está fechada.
Caso se justifique deve também 

ser aplicado periodicamente repelente 
para as moscas, e em casos em que a ci-
catrização se mostre especialmente de-
morada, pedir conselho ao veterinário 
da exploração e administrar um antibi-
ótico ao animal em causa.

Após a descorna devem também ser 
evitadas grandes movimentações dos 
animais, tentando mantê-los num par-
que perto da manga onde possam ser 
vigiados e tratados, se necessário.

No caso das fêmeas importa ter es-
pecial atenção às vacas gestantes, evi-
tando descornar animais em estados 
de gestação avançada ou recém paridas.

Nos processos de descorna em ani-
mais jovens com recurso ao ferro des-
cornador elétrico ou a gás ou mesmo 
a pomada, o risco de infeção ou difi-
culdade de cicatrização é menor, os 
animais sangram pouco ou nada e se 
houver algum cuidado podem fazer-se 
estas descornas durante todo o ano. n

após descornar, é da maior 
importância vigiar os animais 
durante todo o processo de 
cicatrização, seja qual for a 
idade dos animais descornados 
e método utilizado.
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maneio Geral

O Touro 
de Monta 
Natural

No antigo Egipto o touro era um animal sagrado que 
representava a força física, a fertilidade e a potência sexual. 
Nos tempos actuais e na bovinicultura de carne o touro joga 
um papel fundamental como “ reserva genética”quer como 
produtor de vitelos ( e concomitantemente de carne).

Apresentar boa integridade física - que passa pela 
adequada condição corporal em função dos diferentes 
momentos da sua utilização (quando em repouso ou em 
cobrição), dado que um animal demasiado obeso tem 

uma menor qualidade de sémen bem como maior desgaste sobre 
o esqueleto e articulações; se demasiado magro tem menor libido, 
menor quantidade e qualidade de espermatozóides.
Há que verificar, também, os aprumos e locomoção dado que qual-
quer situação que provoque dor limita o salto do touro bem como 
a penetração. A visão é fundamental na detecção de fêmeas em cio 
pelo que os olhos devem estar íntegros e sem lesões.

Apresentar um comportamento adequado na pre-
sença de fêmeas (libido)- Mesmo com um bom sémen, 
a fertilidade de um touro é afectada por uma má libido 
que se traduz por um desinteresse total na fêmea, por um 

tempo de reacção em relação à fêmea em cio, demasiado longo 
(superior a 10 minutos) ou ausência de um ou mais sinais de com-
portamento sexual. Para que tal não aconteça há que evitar factores 
de stress como: introdução de machos concorrentes; mudanças de 
estábulos, condutas inadequadas repressivas pelo criador, alimenta-

ção inadequada e fêmeas muito agressivas.
Na presença de uma fêmea em cio e com uma libido normal 
o touro deve: cheirar e lamber a fêmea; cheirar a urina da 
vaca e estender a cabeça, verificando-se um reflexo de repu-
xo do lábio superior para cima -Flehmen; estimular a região 
Perineal com o nariz ou língua. Rapidamente o touro mani-
festa o desejo de saltar a fêmea e o pénis é exteriorizado e 
jactos de líquido pré-espermático são emitidos.

Capacidade para saltar com erecção e intro-
missão (Penetração)- Que deverão ser avaliados 
na presença de fêmeas em cio num local com piso 
firme e estável para não impedir a performance do 

touro. Anomalias e lesões do pénis, prepúcio, testículos e 
glândulas sexuais acessórias afectam estas funções.

Boa qualidade de sémen - Deverá ser avaliada 
na realização de um exame Andrológico de rotina, 
prévio à entrada em reprodução, ou em situações 
de infertilidade de rebanho.

caracteristicas que um touro tem que ter para que possa cumprir a sua função numa vacada

1

2

3

4

por rui siLva 
vettotal
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 Alimentação deverá ser adequada à idade e fase re-
produtiva do macho: antes da puberdade evitar sub e 
sobrealimentação energética (que provocarão redução do 
volume de sémen e do nº espermatozóides e a sua mobili-

dade); no animal adulto e em cobrição, as necessidades energéticas 
e proteicas, cifram um aumento de 10%, em relação às necessidades 
de manutenção o que se deve ao aumento da actividade física na 
cobrição. As necessidades minerais e vitamínicas deverão ser cum-
pridas quer no fornecimento da estrutura muscular e esquelética 
quer na melhoria da qualidade do sémen.

Vacinação contra certas doenças que poderão alterar o 
estado geral do touro (e logo a qualidade do sémen). E de 
outras doenças que são transmissiveís pelo sémen e que 
são causa de infertilidade e abortos nas vacas. No 1º Grupo 

as Clostridioses e as Pasteureloses entre outras. No 2º Grupo: BVD, 
IBR, Febre Q, Leptospirose, Clamideose.

Controlo de Parasitoses que afectam a condição corpo-
ral e logo a aptidão para a cobrição (ter especial atenção 
aos parasitas do fígado - fascíola).

Verificação do aparelho locomotor do touro, em espe-
cial das unhas e se necessário realizar um aparo correctivo 
das mesmas.

O número de fêmeas a cobrir deverá ser adoptado 
em função da idade e experiência sexual do macho: 
novilhos com 13-14 meses deverão ser utilizados em casos 

pontuais e com acompanhamento cuidado quer em termos 
alimentares quer na observação dos cios das fêmeas por eles 
beneficiadas e o seu nº deverá ser reduzido a um nº máximo 
de 10 fêmeas. Entre os 18 e 24 meses o nº máximo deverá 
ser de 20 fêmeas. Num touro adulto o nº máximo deverá ser 
40-45 fêmeas. No caso de existirem vários machos num lote 
de fêmeas há que ter em conta que um comportamento de 
dominância, poderá fazer com que os machos dominantes 
possam ser sobreutilizados (com perda de qualidade de sé-
men) enquanto os machos dominados não cobrem e são 
subutilizados, com inutilização do seu potencial genético.

Em explorações com épocas reprodutivas, quan-
do o touro se encontra em repouso sexual, 
este deverá estar em parques com liberdade 
de movimentos (dado que o exercício contribui 

para uma boa condição músculo- esquelética). Se as condi-
ções climatéricas forem más deverá existir um abrigo com 
«abeberamento ou arejamento». Caso esteja estabulado a 
área mínima deverá ser 1 m2 por 100Kg peso vivo.
No caso de vários machos poderá ser um abrigo colectivo 
para animais jovens e deverá ser um abrigo individual para 
animais adultos (por razões de antagonismo).

na preparação para a cobrição quaLquer criador deverá ter em atenção aLGuns aspectos de 
modo a que o touro possa cumprir a sua função no rebanho: cobrir com eficácia

a

b

c

d

e

f

Touro com saúde significa 
rebanho com boa fer tilidade.
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Gené tica e melhoramento

Um dos seus responsáveis é o gene da Myos-
tatina , conhecido por factor diferencial de 
crescimento 8 (GDF8), um membro da su-
perfamília do gene TGF-β, que interpreta 

um papel importante na regulação do desenvolvimen-
to muscular e na homeostase celular. No gado, algu-
mas mutações desse gene são responsáveis por exem-
plo pelo gene Culard, ou garupa dupla, uma alteração 
que se caracteriza por um aumento dramático no 
desenvolvimento muscular, que nos casos extremos , 
como é o caso da raça BelgiumBlue se caracteriza tam-
bém pela diminuição da deposição de gordura, menor 
percentagem de osso , mas como efeitos negativos a 
diminuição de fertilidade e uma enorme dificuldade 
de partos.

Em 1998, uma consideravelmente menos extrema 
variação do gene da Myostatina , conhecida cientifi-
camente como F94L, ou coloquialmente como “Gene 
muscular Limousine”, foi identificada como a princi-
pal causa da excelente conformação nos animais da 
raça Limousine bem como da elevada tenrura da sua 
carne. Essa alteração no gene bovino da myostatina, é a 

Investimentos 
público-privados 
sem precedentes 
na investigação 
genética começam 
agora a demonstrar 
resultados bastante 
intrigantes para 
o mundo da 
bovinicultura.

“

“o gene F94L é 
unicamente prevalente 
na raça Limousine e 
tem influência positiva 
directa na conformação, 
percentagem de carcaça, 
tenrura, qualidade da 
carne  e na reconversão de 
alimentos.

F94L
O gene Limousine

transversão no exon 
1 da cytisina (C) para 
adenina (A), causan-
do uma substituição 
do aminoácido leu-
cina pela phenillani-
na94, denominado 
F94L (Grobertet al, 
1998, Dunneret al, 
2003).A substituição 
F94L ocorre numa 
região conservada 
do N-terminal peptí-
dico, ou prodominio 
da myostatina que 
na maioria dos casos resulta num aumento muscular e conse-
quente hipertrofia.

Recentemente, estudos realizados pela Universidade de Ade-
laide, em colaboração com outras entidades Australianas e Ne-
ozelandesas, em que se genotipou o gene F94L através de PCR-
-RFLP e a posterior ampliação de um fragmento do gene da 
myostatina bovina, revelaram a sua natural presença no gado da 
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raça Limousine em comparação com animais de outras ra-
ças, em que a sua presença era mínima ou mesmo nula.

Estudos efectuados em animais da raça Limousine con-
cluíram que os animais com duas cópias do gene F94L ob-
tiveram mais 14-19% em peças nobres, o que significa que 
os animais com duas cópias do gene, consomem a mesma 
quantidade de alimento que os animais não portadores do 
gene e como tal apresentam uma muito superior eficácia na 
produção de carne.

Através de testes laboratoriais observou-se que a carne 
dos animais portadores de duas cópias do gene oferece me-
nos 11% de força contrária ao corte. E como tal representa 
um aumento significativo na tenrura da carne. Este aumen-
to da tenrura deve-se à diminuição do colagénio, uma vez 
que as fibras musculares se mantêm, reduzindo-se apenas a 
sua conectividade.

O Gene F94L é responsável também pela redução em 
20% da gordura intramuscular e em 30% da gordura externa 
que cobre a carcaça, o que resulta não só numa carne muito 
mais saudável como num maior aproveitamento da carcaça, 
factor preponderante para a área da transformação.

É de realçar que o gene F94L não se trata da mesma mo-

dificação do gene da Myostatina que causa a “Garupa Du-
pla” e como tal, também comprovado pelos estudos efectu-
ados, não foram encontrados efeitos negativos no que ao 
peso ao nascimento e á facilidade de partos diz respeito.

Podemos pois concluir que o gene F94L é unicamen-
te prevalente na raça Limousine e tem influência positiva 
directa na conformação, percentagem de carcaça, tenrura, 
qualidade da carne  e na reconversão de alimentos. Por sua 
vez não apresenta influência negativa no peso ao nascimen-
to, dificuldades no parto, produção de leite ou perímetro 
escrotal. 

É importante relembrar, apesar do gene F94L ser uma 
mais valia, que centenas ou mesmo milhares de outros ge-
nes contribuem para o mérito genético de cada animal e 
para a sua performance individual.

Como tal, testar e seleccionar o “Gene Limousine F94L” 
pode trazer resultados favoráveis quando praticado em 
combinação com selecções baseadas em valores genéticos 
maternais ou produtivos e que mantenham um carácter 
económico sustentável. n
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Gené tica e melhoramento

Consanguinidade

A consanguinidade é o grau de pa-
rentesco entre o pai e a mãe de um 
animal. É expressa em coeficiente 
de consanguinidade – CC:
CC=(1/2)N-1
Onde  N – é o nº de gerações a per-
correr para descer pela via paternal 
até ao animal e subir pela via mater-
na até ao antepassado comum.
*Se existirem diversos antepassados 
comuns, o coeficiente de consan-
guinidade é a soma dos coeficientes 
de cada antepassado.

Atenção para não confundir Con-
sanguinidade com % de sangue dum 
ascendente.

É frequente ouvirmos alguém dizer que este ou aquele animal 
é ou parece ser consanguíneo.
Mas afinal o que é exactamente a consanguinidade?

CálCUlo Do CoeFiCiente De ConsanGUiniDaDe
antepassado

comum

touro a Vaca B

Bezerro consanguineo
3.12%

nÃo ConFUnDir ConsanGUiniDaDe
CoM % De sanGUe De UM asCenDente

não existe antepassado comun entre o touro a e a Vaca B

touro a Vaca B

Produto resultante deste emparelhamento
não é consanguineo
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Quando queremos seleccionar uma raça ou um determi-
nado grupo de animais, deixamos para se reproduzirem os 
animais que apresentaram melhores valores genéticos o que 
tem como consequência que os animais das gerações vin-
douras serão aparentados dos animais que consideramos de 
elite actualmente ( os tais que apresentam melhores valores 
genéticos). 
Dito de outro modo, o aumento da consanguinidade é um 
sub-produto inevitável da selecção genética. A estratégia ide-
al para o melhoramento genético deve procurar um equilí-
brio entre o ganho genético e o aumento da consanguini-
dade. Atendendo a que o nível médio da consanguinidade 
numa população tem tendência a aumentar à medida que 
o progresso é realizado, também é certo que a consangui-
nidade não é herdada duma geração para a outra, mas sim 
acumulada ao longo das gerações.

gRAU DE PARENTESCO ENTRE O PAI E MãE 
DO ANIMAL

COEFICIENTE DE CONSAN-
gUINIDADE DO FILhO(A)

NÃO ExISTE qUALqUER ANTEPASSADO 
COMUM

0%

ExISTE 1 BISAVô OU BISAVó COMUM 0,8%

ExISTE 1 AVô OU AVó COMUM 3,125%

ExISTEM 2 AVóS OU AVôS EM COMUM 6,25%

4 AVóS OU AVôS EM COMUM OU 1 PAI OU MÃE 
COMUM(MEIOS-IRMÃOS) OU TIO-SOBRINHA

12,5%

PAI E FILHO OU MÃE E FILHO OU IRMÃOS 
PLENOS

25%

FêMEAS DATA NASCIMENTO CONSANgUINIDADE IND. MAChO PARENTESCO

A 26-05-2007 0.0062 Z 0.5091

B 26-05-2007 0.0120 Z 0.5150

C 23-06-2011 0.0208 Z 0.0411

D 02-11-2010 0.0141 Z 0.0353

E 18-01-2011 0.0145 Z 0.0353

F 30-11-2010 0.0139 Z 0.0352

G 13-10-2011 0.0116 Z 0.2748

aLGuns vaLores comuns:

Os valores de consanguinidade são estimados em função 
duma população de origem composta por animais conside-
rados como não aparentados e como tal não consanguíneos.

 O valor calculado depende assim da quantidade de da-
dos genealógicos disponíveis e utilizados para o seu cálculo, 
tendo como ideal que todos os animais tenham uma gene-
alogia completa  que provenha desde o inicio da raça. Facto 
que é na prática impossível.

a consanguinidade é uma boa ou má escolha?
Atendendo a que diminui a variação genética numa raça, 

já que tem por efeito diminuir o progresso genético a longo 
prazo e que tende a reduzir, para certos carateres, a perfor-
mance dos animais consanguíneos, pode em parte tratar-se 
duma má escolha. Chamamos a esta redução da performan-
ce dos animais causada pela consanguinidade, a depressão 
de performance devido à consanguinidade. 

Mas nem todos os efeitos da consanguinidade são nega-
tivos, já que basta olharmos para alguns exemplos de cria-
dores de elite, que utilizaram a “selecção familiar”, para con-
centrar os genes positivos nos progrenitores. 

como gerir a consanguinidade?
A primeira etapa na gestão e controlo da consanguini-

dade numa raça ou num grupo especifico de animais é ter 
acesso a informação precisa.

O livro genealógico da raça Limousine em Portugal tem 
ferramentas para calcular o grau de parentesco – consangui-
nidade entre animais. Pelo que deve ser utilizada esta ferra-
menta por todos os criadores que se preocupem com esta 
temática.

Este cálculo através do programa informático pode ser 
considerado preciso, pois o livro genealógico português teve 
desde sempre a preocupação de inserir toda a informação 
das genealogias de todos os animais importados e dos nacio-
nais( que são naturalmente construídos quando se controla 
e registam gerações após gerações).

Apresentamos um exemplo do cálculo do grau de paren-
tesco e consanguinidade possível de obter com o programa 
informático do Livro Genealógico Limousine português:

 o tempo é um elemento-chave na meDição Da consanGuiniDaDe 

exempLo de ListaGem com informação de consanGuinidade individuaL e Grau de parentesco entre um macho z 
e um Grupo de fêmeas
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carne

Há já algum tempo que a 
raça Limousine se tem 
destacado no contexto 
pecuário brasileiro, re-

ferência mundial neste contexto, 
com a obtenção de bons índices 
económicos ao longo de toda a fi-
leira. É evidente que esta resposta 
resulta das exigências do mercado, 
em altos níveis de produtividade, 
com produção de animais pre-
coces e com boa conformação de 
carcaça, gerados a partir de cruza-
mentos de performance superior, 
induzindo respostas mais eficien-
tes de todo o sistema produtivo a 
montante.

A produção de melhores ani-
mais para abate é um requisito 
exigido pelo mercado, em especial 
para exportação de carne fresca, 
que avalia as características quali-
tativas como maciez e suculência, 
mas onde não podem ser descora-
das as características quantitativas 
de maior rendimento das carcaças, 
gordura de acabamento e inevita-
velmente uma maior quantidade 
de peças nobres. 

Este novo conceito está a indu-
zir na indústria transformadora 
uma maior exigência junto dos 
criadores, nomeadamente de ani-
mais mais jovens, com acabamen-
to ideal, resultando em produtos 
finais com qualidade superior.

É neste sentido que as fileiras 
produtivas de todo o mundo estão 
a convergir, para poderem dar res-
posta às exigências de qualidade. 
Neste contexto a Raça Limousine 
tem-se destacado, com animais de 

alta performance para produzir 
carne de qualidade, mais rentável 
para o produtor e para o comer-
ciante, além de oferecer um pro-
duto final de melhor qualidade ao 
consumidor.

Importa destacar, neste âmbi-
to, a realização do recente Concur-
so Anual de Carcaças, realizado no 
Uruguai, onde participaram várias 
raças de corte e seus cruzamentos. 
Mais uma vez a raça Limousine 
conquistou diversos prémios. Dos 
sete maiores prémios oferecidos 
no Concurso, a Raça Limousine foi 
distinguida com cinco, demons-
trando, mais uma vez, a apetência 
da raça Limousine para a produ-
ção de carne, conjugando várias 
qualidades num compromisso in-
vulgar, que se destaca claramente 
das outras. 

Neste Concurso, e através de 
modernos equipamentos de ava-
liação, semelhantes a um ecógrafo 
de ultra-sons, as carcaças foram 
sendo, uma a uma, encaminhadas 
para avaliação de cortes, onde se 
verificou a quantidade (volume) 
no quarto dianteiro, traseiro e cos-
telas, para distinguir as carcaças 
que apresentavam maior volume 
de peças nobres, o que resultam 
num animal mais rentável. 

De forma coincidente ao obser-
vado pela câmara de especialistas, 
nos animais vivos e suas carcaças, a 
máquina confirmou os resultados, 
dando valores positivos e expres-
sivos, confirmando que a carcaça 
Limousine era efectivamente a que 
mais carne apresentava, em com-

Carne limousine
resultados de abate 
impulsionam a raça no brasil

“

“... a Raça Limousine tem-se 
destacado, com animais 
de alta performance 
para produzir carne de 
qualidade, mais rentável 
para o produtor e para 
o comerciante, além de 
oferecer um produto final 
de melhor qualidade ao 
consumidor.
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paração com o volume desidratado 
e com o volume de osso. 

Para o mercado da carne este 
tipo de equipamento poderá revo-
lucionar os procedimentos de pro-
dução e avaliação no futuro. Com 
os resultados obtidos para verifica-
ção de carcaças mais rentáveis post 
mortem, os critérios de valorização 
de raças e seus cruzamentos não se-
rão apenas subjectivos e não terão 
a grande influência do marketing 
para elevar as qualidades, muitas ve-
zes contestáveis.

As raças verdadeiramente produ-
toras de carne, como a Limousine, 
poderão dar um grande passo para 
sua evolução no mercado da carne, 
já que estas mensurações irão dar 
garantias à fileira transformadora, 
de que estão a adquirir um produ-
to que certamente dará maior ren-
dimento e consequentemente será 
mais lucrativo, pois com o mesmo 
custo fixo, irá vender mais e com 
qualidade superior. 

É consensual para os criadores 
brasileiros que o Limousine é real-
mente um animal rústico e funcio-
nal, com uma extraordinária capaci-
dade de adaptação e com resultados 
cárnicos surpreendentes ao nível do 
cruzamento com as raças nativas.

Este tipo de exemplos, algo lon-
gínquo, demonstra o elevado poten-
cial da raça Limousine, cuja origem 
se encontra a escassos 1200 km de 
Portugal, mesmo aqui ao lado, e 
cuja evolução teve como cenário o 
sul da Europa, moldada pelo clima 

mediterrânico, fazendo desta região 
o grande solar da raça Limousine, 
aclamada mundialmente como uma 
raça com uma apetência invulgar-
mente superior para os objectivos 
modernos de adaptação aos regimes 
naturais e produção de carne de va-
lor acrescentado.

Muitas vezes somos enganados, 
por desconhecimento, de que o 
que vem de longe é melhor do que 
o que existe bem perto de nós. A 
raça Limousine tratou de escrever 
a sua própria história em Portugal, 
e assumiu uma posição de lideran-
ça em termos de produção bovina 
nacional, sendo a raça melhoradora 
preferida dos criadores portugueses, 
e com um Livro Genealógico Nacio-
nal, com mais de vinte anos de selec-
ção e criação de reprodutores de ex-
celência, rivalizando em qualidade 
com exemplares do mundo inteiro.

Não se deixe angustiar neste mo-
mento de crise e mantenha a con-
fiança na actividade pecuária, a qual 
apresenta um enorme potencial de 
crescimento em Portugal. A raça 
Limousine é um valor seguro, líder 
na facilidade de partos, crescimento 
e rendimento de carcaça, para além 
de produzir carne de elevada quali-
dade e sem excessos desnecessários 
de gordura, o que a torna ainda mais 
saudável e apetecível.

Toda a fileira pecuária, desde o 
produtor, passando pelo transfor-
mador, e chegando ao consumidor, 
preferem Limousine. Peça o seu mal 
passado. n

ingredientes
•	 Uma	 peça	 arredondada	 de	 carne	

limousine, idealmente da alcatra.
•	 Esfregar	a	peça	com	sal,	pimenta	e	

alho esmagado e regar a peça com 
azeite.

•	 Deixar	 repousar	 20	 minutos	 para	
absorver o tempero.

primeira parte:
coloque o azeite (sem os alhos) 
do tempero inicial numa frigideira, 
onde a carne vai a alourar, durante 
alguns minutos (3 a 5 minutos), em 
lume bem quente até tomar cor. 
retire a peça da frigideira passando-
-a para um tabuleiro que possa ir ao 
forno.

segunda parte:
já com a peça dentro do tabuleiro, 
junte sumo de dois limões ao resto 
da mistura do tempero inicial e re-
gue abundantemente por cima da 
carne.
leve o tabuleiro ao forno, já aqueci-
do a alta temperatura (250º c), sem 
a grelha superior ligada, e deixe co-
zinhar durante cerca de 10 minutos.
após os 10 minutos retire o tabuleiro 
do forno, deixe arrefecer e corte em 
fatias finas.
se servir frio, aquecer só o molho.

rosbife de Limousine
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efectivo nacional limousine
O efectivo nacional Limousine apresenta um crescimento 
contínuo e equilibrado ao longo da última década, com uma 
duplicação no espaço de 10 anos, fruto dos excelentes resul-
tados da raça em termos produtivos e de adaptação a todas 
as regiões de Portugal.
A raça Limousine foi a única raça que duplicou o seu efecti-
vo, uma vez que conjuga a sua rusticidade com os elevados 
índices de produção e baixos índices de conversão, ou seja, 
necessitando de menos comida para produzir os mesmos 
quilos de carne e de leite, em comparação com outras raças, 
umas que comem pouco mas produzem pouco, e outras que 
para produzirem muito têm que comer muito, retirando-
-lhes rentabilidade.

Raça Limousine 
no contexto da 
bovinicultura nacional

Muitas vezes os dados rela-
tivos a cada raça são apre-
sentados de forma isolada 
e não permitem uma com-
paração clara entre as vá-
rias raças ou cruzamentos 
existentes, o que torna a sua 
análise mais difícil, pelo 
que ao longo deste artigo, e 
acompanhados das estatís-
ticas nacionais oficiais da 
última década, se pretende 
fazer um retrato real da 
raça Limousine, colocando-
-a lado a lado com as ou-
tras raças, como se passa 
nos concursos Limousine, 
para que se desmistifiquem 
alguns argumentos menos 
esclarecidos.

efectivo nacional Limousine

herD-booK limousine 
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A raça Limousine conjuga assim uma das mais baixas taxas de mortalidade entre todas as raças nacionais e uma elevada 
valorização dos animais mais velhos, compensando muitas vezes o investimento acrescido que se realiza na sua aquisição. 
Somando uma produção superior ao longo de toda a vida a uma maior valorização na fase de refugo, a raça Limousine 
continua a ser a melhor opção para quem pretenda ter bons resultados no sector pecuário.
Em suma, e como se demonstra anteriormente, contra factos não há argumentos.

taxa média de mortalidade 2002 a 2011

reprodutores puros activos 
em portugal

idade média (meses) da morte na exploração

reproDutores puros activos em portuGal
Os reprodutores puros activos em Portugal, ou seja, os touros puros certifi-
cados que estão nas vacadas efectivamente a cobrir as vacas e a dar produtos 
destinados à produção de carne, em linha pura ou em cruzamento, indicam 
de certa forma as raças que os criadores preferem e que melhor se adaptaram à 
sua exploração, resultando em qualidade dos produtores e retorno financeiro 
na fase de comercialização.
Neste contexto, e entre todas as raças de carne, a raça Limousine apresenta um 
lugar cimeiro, com cerca de metade de todos os touros puros activos em Portu-
gal, com mais de 24 meses, com dados do SIA a 23 de Março de 2012.
A evolução do número de touros puros Limousine em Portugal tem sido cres-
cente, aumentando de forma sustentada e real, crescendo, só nos últimos seis 
anos, mais de 70%, ultrapassando já os 3500 animais puros certificados.

Raça Alentejana Brava lide Mertolenga Charolesa Limousine Bov Preta Cruzada 
Carne

Carne 
Indeter.

Taxa 2,9% 5,7% 2,5% 5,9% 2,8% 3,9% 4,5% 5,3%

taxa De mortaliDaDe
A taxa de mortalidade oficial dos últimos dez 
anos, a nível nacional, acompanha natural-
mente a dureza das condições naturais, apre-
sentando dois picos nos anos de 2005 e 2009.
Em termos de taxa média de mortalidade, dos 
últimos 10 anos, a raça Limousine apresenta 
uma média de 2,8%, sendo em termos globais 
a segunda mais baixa entre todas as presentes.

iDaDe méDia De morte na exploração
A idade média de morte na exploração é um dado muito 
interessante de analisar, uma vez que transmite de forma 
indirecta alguns aspectos de difícil análise, nomeadamente 
o valor dos animais na fase de refugo. 
Os dados oficiais de morte na exploração contabilizam 
apenas os cadáveres recolhidos pelas entidades oficiais, 
não estando incluídos naturalmente os animais que são 
abatidos no matadouro, para valorização da sua carne.
Neste contexto a raça Limousine apresenta valores muito 
interessantes, entre os 85 e os 100 meses, ou seja, entre os 
7 e os 8 anos, de onde resulta que a grande maioria dos 
animais mais velhos, em idade de refugo, ainda encontram 
valorização através do seu abate para produção de carne e 
não entram para a média de mortes na exploração.
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herD-booK limousine 

Neste protocolo foi establecido 
que os serviços técnicos da ACL fariam 
duas visitas técnicas por ano e os ser-
viços de desenvolvimento agrário de 
cada ilha fariam as pesagens nas outras 
duas data, em estreita articulação com 
a ACL. Deste modo tornou-se possível 
que os criadores Limousine açorianos 
pudessem ter os seus animais em con-
trolo de performances, realizando-se 
as pesagens trimestrais conforme pre-
visto no Regulamento Técnico da raça 
Limousine. 

As pontuações morfológicas, iden-
tificações e recolhas de ADN, a realizar 
pela ACL, ficaram contudo limitadas 
às duas visitas realizadas pelos técnicos 

da ACL, normalmente em Junho e Se-
tembro de cada ano.

Com o crescimento da raça nas vá-
rias ilhas, a ACL sentiu a necessidade 
de estar mais perto e de responder de 
modo mais eficaz às necessidades dos 
criadores associados ilhéus, pelo que 
propôs às entidades parceiras passar de 
duas para três visitas anuais. 

Este aumento do número de visitas 
encontra-se já em vigor, tendo em 2012 
já sido realizadas duas visitas técnicas, 
em Março e Junho, e estando prevista a 
terceira visita para o mês de Setembro. 
Pretende-se assim facilitar toda a logís-
tica de maneio e comercialização dos 
animais Limousine, cujo tempo entre 

Açores mais 
próximo

raça Limousine nas iLhas

A raça Limousine tem 
registado um significativo 
crescimento no arquipéla-
go dos Açores, desde que 
foi celebrado o protocolo 
de colaboração entre a 
Associação de Criadores 
Limousine, a Direcção Re-
gional de Desenvolvimento 
Agrário e a Direcção Geral 
de Veterinária, em 2005.

Santa Maria
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visitas nem sempre era favorável.
Com as novas tecnologias, o con-

tacto entre a ACL e os criadores Limou-
sine açorianos é permanente, havendo 
troca de informação técnica com mui-
to mais assiduidade. 

A raça Limousine já é criada nas 
ilhas de Santa Maria, Terceira, S. Jorge, 
Faial, Pico, Flores e Corvo, mas tudo 
indica que não ficará por aqui, pois os 
criadores de todas as ilhas menciona-
das têm feito um enorme esforço de 
promoção das características produti-

vas, reprodutivas e comportamentais 
da raça em todas as exposições e con-
cursos realizados nas regiões em que as 
suas explorações se inserem, promoção 
esta que tem sido apoiada pela ACL e 
DRDA.

O futuro apresenta-se risonho para 
a raça Limousine por estas paragens de 
erva verde e fresca, contribuindo de for-
ma sólida e sustentada para a rentabili-
dade das explorações, numa região tão 
dependente da agro-pecuária. n

“

“...a ACL sentiu a 
necessidade de estar mais 
perto e de responder 
de modo mais eficaz às 
necessidades dos criadores 
associados ilhéus...

Corvo

S. Jorge Terceira

Pico
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herD-booK limousine 

 comportamento 
Na avaliação morfológica realizada ao desmame, pre-

tende-se incluir a apreciação do temperamento e comporta-
mento dos animais, através da utilização de uma escala de 1 
a 7, conforme critérios descritos seguidamente:

 y Nota 1 - Muito dócil e sociável: procura contacto 
com as pessoas para ser coçado;

 y Nota 2 - Dócil : Calmo; Pára e movimenta-se lenta-
mente; Lidado facilmente;

 y Nota 3 - Inquieto: Calmo mas mais desperto; Cauda 
vacilante; Teimoso ao ser conduzido;

 y Nota 4 - Nervoso: Manuseável mas nervoso e impa-
ciente; De condução difícil; Abana a cauda;

 y Nota 5 - Muito nervoso: Fugidio; Tenta saltar cance-
las ou vedações; Emite rugidos; Movimenta a cauda 
rápida e repetidamente; Defeca e urina quando condu-
zido; Tenta fugir quando apertado;

 y Nota 6 - Agressivo: Comportamento semelhante ao 
anterior mas mais exuberante; Muito agitado; Sempre 
em movimento tentando saltar limites físicos; Com-
portamento de ataque quando isolado;

 y Nota 7 - Muito agressivo: Violento; Avança contra as 
pessoas.

O resultado desta apreciação passará a constar em todos 
os certificados dos bovinos Limousine emitidos a partir de 
Agosto de 2012. E será um caracter a ser estudado e avaliado 
geneticamente na raça Limousine em Portugal.

Actualizações ao plano 
de melhoramento da 
raça Limousine

O Plano de Melhoramento da Raça Limousine 
é um documento orientador do desempenho 
da raça Limousine, e pretende-se que seja o 
mais vivo e dinâmico possível, de modo a 

acompanhar a extraordinária evolução que a raça Limou-
sine demonstra actualmente. 

Assim, neste contexto, e de modo a robustecer as in-
formações produtivas, morfológicas, funcionais e com-
portamentais dos bovinos Limousine, foram desenvol-
vidas, conjuntamente com a Direcção de Serviços de 
Produção e Melhoramento Animal, uma série de actuali-
zações ao Programa de melhoramento da raça Limousine 
em Portugal, as quais se enumeram em seguida, de forma 
resumida.
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 Diferenciação Da certificação Das fÊmeas 
ao Desmame 

Estando a diferenciação dos machos Limousine já em 
curso, e com bastante aceitação junto dos diversos interve-
nientes, importa iniciar esse trabalho nas fêmeas, ajustando 
a classificação destas aos objectivos do criador.

Assim, com base na análise dos dados de peso das fêmeas 
Limousine nascidas em Portugal será realizada a diferencia-
ção das fêmeas ao desmame, estabelecendo-se duas classes, 
designadas como Prata e Bronze, à semelhança da nomen-
clatura já utilizada para os machos.

Assim, e olhando para o futuro da raça Limousine, todas 
as fêmeas serão certificadas de acordo com as performances 
demonstradas, como se resume em seguida:

Fêmea Limousine Prata
 y P210d Corrigido > peso 20% raça dos valores de 
PC210d associados ao ano n-2

 y DM >  50
 y DS >  50
 y AF>= 50
 y DM+DS>=110

Fêmea Limousine Bronze
 y P210d Corrigido ≤ peso 20% raça dos valores de PC210d 
associados ao ano n-2 ou sem valores de controlo de cres-
cimento

 y DM > 45
 y DS >  45
 y AF >  45
 y DM + DS > 105

Abaixo desta ultima classificação mantém a regra ante-
riormente estabelecida.

 pontuação aDulta De machos 
Actualmente os machos que apresentam melho-

res performances ao desmame, ou seja, que cum-
prem cumulativamente os critérios do PC210dias 
maior ou igual a 305 kg, as notas de morfologia DM, 
DS, AF maiores ou iguais a 55 pontos e a soma de 
DM e DS maior ou igual a 130 pontos, denominam-
-se PRE e são sujeitos a nova avaliação morfológica 
entre os 14 e 18 meses, nova pesagem e algumas me-
dições complementares: perímetro escrotal e altura 
ao garrote. Todas estas informações têm relevância 
na escolha dum reprodutor e passarão a constar no 
certificado dos machos cuja qualificação seja Limou-
sine Ouro.

 pontuação aDulta De fÊmeas 
As fêmeas presentes nas explorações Limousine 

que tenham obtido as certificações ao desmame de 
Aprovadas para Reprodução (R), Limousine Prata 
ou Limousine Bronze e que apresentem idades com-
preendidas entre 24 e 30 meses serão alvo duma pon-
tuação morfológica adulta. 

Esta segunda avaliação morfológica pretende 
comprovar a manutenção dos valores de performan-
ce obtidos ao desmame, e da qual resultará a manu-
tenção na classificação já atribuída ou a subida de 
um nível de classificação, caso supere os critérios di-
ferenciadores definidos.  n

www.creditoagricola.pt
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exposiçÕes e concursos
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fofinho
josé maria pacheco dos reis 

(jmpr)
longueira/almograve

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

Palmarés XXIII ConCurso naCIonaL 2011
FACECO - S. Teotónio

francês
josé maria pacheco dos reis 

(jmpr)
longueira/almograve

  

fantástico
manuel pacheco martinho 

(mpm)
zambujeira do mar

  

1º

2º 3º

[

[ [

toulouse

truta

oficial

ritinha

toulouse

ladY

pai:
capeLão

mãe:
buchete

pai:
retiaire

mãe:
urbanisma

pai:
capeLão

mãe:
cindereLa

criador: 
jmpr

criador: 
mpm

criador: 
jmpr

[

[ [

simon

abadessa

jupiter

ninphe

simon

abadessa
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Palmarés XXIII ConCurso naCIonaL 2011
FACECO - S. Teotónio

fantasia
manuel pacheco martinho

(mpm)
zambujeira do mar

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

fina
josé maria pacheco dos reis 

(jmpr)
longueira/almograve

  

feLosa
josé maria pacheco dos reis

(jmpr)
longueira/almograve

  

1º

2º 3º

[

[ [

micmac

tamise

toulouse

polka

okapi

tahiti

pai:
touLouse

mãe:
vision

pai:
dieseL39

mãe:
andorinha

pai:
paLace

mãe:
azaLee

criador: 
jmpr

criador: 
jmpr

criador: 
mpm

[

[ [

oeillet

jolie

saumon

o82

domino

edYlle

Campeonato de Esperanças Fêmeas (dos 8 aos 20 meses)
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Palmarés XXIII ConCurso naCIonaL 2011
FACECO - S. Teotónio

equador
casa agrícola sabino samora 

(cass)
s. teotónio

  

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

eLefante
antónio rocha viana

brejão - s. teotónio

  

2º

3º

[

[

pombo

jaquette

lascar

magana

pai:
aLmirante

mãe:
tininha

pai:
vicKs

mãe:
uniceLuLar

criador: 
manuel rocha viana

criador: 
cass

[

[

toulouse

lili

sergent

gloire

Campeonato de Novilhos (dos 20 aos 36 meses)

don Limom
josé maria pacheco dos reis 

(jmpr)
longueira/almograve

  

[ montreal

mannette

pai:
virtuose

mãe:
sidra

criador: 
jmpr

[ saturnin

pensee

1º

VICE-CaMPEÃo
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Palmarés XXIII ConCurso naCIonaL 2011
FACECO - S. Teotónio
Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)Campeonato de Novilhas (dos 20 aos 36 meses)

enerGia
aletta elisabeth de beaufort

(aeb)
arronches

  

emoção
josé maria pacheco dos reis

(jmpr)
longueira/almograve

  

2º 3º

[ [mil

gaivota

rex

omissa

pai:
touLouse

mãe:
saudade

pai:
verdi

mãe:
ternura

criador: 
jmpr

criador: 
aeb

[ [

escova
aletta elisabeth de beaufort

(aeb)
arronches

  

[ highlander

solha

pai:
arsene

mãe:
vaLquiria

criador: 
aeb

[ samson

secret

oeillet

jolie

mas du clo

nissan

1º

CaMPEÃ
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Palmarés XXIII ConCurso naCIonaL 2011
FACECO - S. Teotónio
Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

cobaLto
casa agrícola sabino samora

(cass)
s. teotónio

  

1º

[ liege

orge

pai:
vicKs

mãe:
tuta

criador: 
cass

[ sergent

gloire

donruan
rui jorge pinto
Lamberto silva

brejão - s. teotónio

  

[ major

jaja

pai:
virtuose

mãe:
ohara

criador: 
jmpr

[ saturnin

pensee

van damme
casa agrícola sabino samora

(cass)
s. teotónio

  

[ nougat

nacre

pai:
Lascar

mãe:
rute

criador: 
cass

[ dauphin

duchesse

Campeonato de Touros (mais de 3 anos)

3º2º

CaMPEÃo



94 notícias Limousine

betinha
josé maria pacheco dos reis

(jmpr)
longueira/almograve

  

Palmarés XXIII ConCurso naCIonaL 2011
FACECO - S. Teotónio
Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

vaidosa
josé maria pacheco dos reis

(jmpr)
longueira/almograve

  

2º 3º

[ [montreal

mannette

huno

guitarra

pai:
oieLLet

mãe:
sidra

pai:
touLouse

mãe:
LiLi

criador: 
jmpr

criador: 
jmpr

[ [

cidreira
josé maria pacheco dos reis 

(jmpr)
longueira/almograve

  

[ montreal

mannette

pai:
touLouse

mãe:
sidra

criador: 
jmpr

[ oeillet

jolie

heros bis

gourmande

oeillet

jolie

Campeonato de Vacas (mais de 3 anos)

1º

VICE-CaMPEÃ
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XX ConCurso naCIonaL dE joVEns rEProdutorEs 2012

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

foLião
josé maria pacheco dos reis 

(jmpr)
longueira/almograve

  

1º

[ toulouse

pipa

pai:
virtuose

mãe:
boapinGa

criador: 
jmpr

[ saturnin

pensee

GuiLherme
soc. agricultura Grupo david

(saGd)
ourique

  

[ eclair

ladY

pai:
brutus

mãe:
princesa

criador: 
sagd

[ rampono

salomee

Campeonato de Esperanças Machos (de 8 aos 20 meses)

2º

Palmarés

OVIBEJA
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XX ConCurso naCIonaL dE joVEns rEProdutorEs 2012

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

fada
aletta elisabeth de beaufort

(aeb)
arronches

  

1º

[ licas

juiza

pai:
arsene

mãe:
soLha

criador: 
aeb

[ samson

secrete

Gatinha
manuel pacheco martinho

(mpm)
zambujeira do mar

  

[ villY

varinha

pai:
taLent

mãe:
baLança

criador: 
mpm

[ prodige

peche

Campeonato de Esperanças Fêmeas (de 8 aos 20 meses)

2º

Palmarés

OVIBEJA
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XX ConCurso naCIonaL dE joVEns rEProdutorEs 2011

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

fantástico
manuel pacheco martinho

(mpm)
zambujeira do mar

  

1º

[ oficial

ritinha

pai:
retiaire

mãe:
urbanisma

criador: 
mpm

[ jupiter

nimphe

faLcão
soc. ind. alentejo e sado, s.a.

(sias)
ermidas-sado

  

[ portugal

picas

pai:
tamboriL

mãe:
triGueirinha

criador: 
sias

[ oeillet

arvela

Campeonato de Esperanças Machos (de 8 aos 20 meses)

2º

Palmarés

SANTIAGRO
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XX ConCurso naCIonaL dE joVEns rEProdutorEs 2011

Campeonato de Esperanças Machos (dos 8 aos 20 meses)

espadinha
manuel pacheco martinho

(mpm)
zambujeira do mar

  

1º

[ oficial

minha

pai:
viLLy

mãe:
rija

criador: 
mpm

[ oeillet

salva

fantasia
manuel pacheco martinho

(mpm)
zambujeira do mar

  

[ okapi

tahiti

pai:
paLace

mãe:
azaLee

criador: 
mpm

[ domino

idYlle

Campeonato de Esperanças Fêmeas (de 8 aos 20 meses)

2º

Palmarés

SANTIAGRO



Campeonato de Esperanças Fêmeas (de 8 aos 20 meses)

C

M
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exposiçÕes e concursos

I e II Encontro Ibérico

No sentido de estreitar as 
relações ibéricas, a Associa-
ção de Criadores Limousine 
definiu com a Federação Es-
panhola de Criadores Limu-
sin organizar em conjunto 
alguns eventos promocionais 
da raça Limousine em Espa-
nha e Portugal. 

Foi assim preparado o I ENCONTRO IBÉRICO DA RAçA LI-
MOUSINE, na Feira de Zafra, uma das feiras agropecuárias da Extre-
madura espanhola – na zona de Badajoz, a qual se realizou de 29 de 
Setembro a 5 de Outubro de 2011, exposição bastante conhecida e 
visitada por inúmeros bovinicultores portugueses e espanhóis.

A raça Limousine portuguesa esteve muito bem representada, 
com a presença de dez animais, entre os quais alguns dos vencedores 
do Concurso Nacional Português de Limousine 2011.

Feira de Zafra

Feira de Zafra
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Já neste ano de 2012, se realizou o II ENCONTRO IBÉ-
RICO em Estremoz, desta vez em Portugal, na FIAPE, de 25 
a 29 de Abril de 2012. Desta vez foi a ACL a anfitriã da repre-
sentação da raça Limousine Espanhola.

Contámos com animais de alto valor genético a nível 
nacional, dos criadores Aletta Elisabeth de Beaufort, Casa 
Agricola Sabino Samora, José Maria Pacheco dos Reis, Ma-
nuel Pacheco Martinho e Rui Silva. A delegação espanhola 
foi composta por nove animais de três criadores da zona de 
Cáceres: Daniel Heras Monduate, Hnos. Muñoz Carrasco e 
Ramon Perez Carrion.

Ainda em 2012 e atendendo a que a Federação Espanho-
la celebra este ano 20 anos de existência, desafiou Portugal 
para a realização de um Concurso Ibérico, a realizar em Sa-
lamanca, no dia 11 de Setembro.

Assim e para que a raça Limousine seja dignamente re-
presentada pelos animais portugueses, os criadores começa-
ram já a preparar os animais, pois o nível de preparação dos 
animais nestes concursos, quer em termos de estado corpo-
ral como condições de apresentação dos animais (estéticas 
e de docilidade) é elevado e pretende-se neste contexto que 
a representação de Portugal esteja de acordo com a enorme 
qualidade dos animais portugueses.  n

FIAPE - Estremoz

FIAPE - Estremoz
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Com o intuito de dinamizar e promo-
ver a raça Limousine e os seus criadores, A 
ACL tem procurado marcar presença nas 
mais diversas feiras e exposições de norte 
a sul de Portugal. 

A fortificação em alguns mercados e a 
expansão noutros como é o caso da região 
Norte, em que as explorações estão a so-
frer uma tendência de reconversão da pro-
dução de leite para a produção de carne 
fez com que a ACL tenha apostado nestes 
dois últimos anos em estar presente nas 
mais importantes feiras agrícolas daquela 
região.

Assim no primeiro trimestre a raça Li-
mousine marcou presença nas feiras da 
Trofa e de Braga e no segundo trimestre, 
rumou mais para centro e sul e realizou a 

Feiras e 
Exposições 2012

exposiçÕes e concursos

Braga

Trofa
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promoção da raça nas feiras de Estremoz, 
Beja, Santiago do Cacém, Santarém e na 
Feira de S. João em Évora, que voltou a ter 
exposição agro-pecuária.

A participação da raça Limousine em 
Beja, no contexto da importante feira 
Ovibeja, contou como de costume com 
uma forte representação de animais, bem 
como com os desfiles que já fazem da raça 
um marco neste evento. A representação 
da raça Limousine foi ainda enriquecida 
pela realização do Concurso Nacional de 
Jovens Reprodutores Limousine, pela pri-
meira vez neste certame, que foi um enor-
me sucesso, com uma massiva afluência 
de público, traduzindo-se num enorme 
interesse pela raça, meio caminho andado 
para a continuação da sua expansão. n

 A ACL PRESENTE NAS MAIS 
 IMPORTANTES 
 FEIRAS AGRÍCOLAS 

FNA - Santarém Ovibeja

Ovibeja

Ovibeja





destaques da próxima revista

* conheça mais aLGuns criadores Limousine
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* pontuação morfoLÓGica: postos do desenvoLvimento muscuLar
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acL - associação criadores Limousine
apartado 33, 7630-909 odemira | tel: 283322674 | fax: 283322684 | email: associacao.limousine@sapo.pt

NOTÍCIAS LIMOUSINE
ficha de assinatura

nome / empresa agrícola*

morada*

código postal*                                    localidade*

telefone                 marca de exploração*                    nº contribuinte*

 *

         de                                                    de 20              *

eu abaixo assinado declaro que sou bovinicultor e 
estou interessado em receber “notícias limousine” a 
partir do    nº                   ano                       inclusivé.

a revista “notícias limousine” é editada anual-
mente pela acl, e é distribuida gratuitamente 
aos associados da acl. 
todos os restantes bovinicultores interessa-
dos em receber esta revista poderão ser assi-
nantes e recebe-la gratuitamente bastando 
para isso que nos devolvam esta ficha devida-
mente preenchida.

Os itens marcados com * são de preenchimento obrigatório caso contrário a assinatura não será aceite. A ACL compromete-se a não divulgar os dados constantes nesta ficha a outras entidades, sendo 
os dados usados unicamente para fins de divulgação da revista ou divulgação de outras informações que a ACL reconheça de similar interesse para os bovinicultores assinantes.
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