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Foto capa: Quinta da Pedra Risca
– Ribeira de Nisa
Animal: Harmonia PG12483012
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Chegados a 2016 chega também a confirmação de que a raça Limousine continua o seu
crescimento e ampliação da influência no panorama bovino nacional, com um alargamento da
rede de criadores certificados em todo o país,
reflexo das qualidades da raça e dos excecionais
resultados em cruzamento.
A facilidade de partos mantem-se como
uma referência da raça Limousine, mas também
as qualidades maternais (aptidão para o parto e
aptidão leiteira), a rusticidade e o binómio crescimento muscular e crescimento esquelético fazem da raça Limousine a preferida em Portugal,
com mais de metade de todos os touros puros
em atividade e um invejável património de fêmeas em linha pura.
O processo de certificação dos reprodutores Limousine pela Associação de Criadores Limousine tem sido submetido a diversas melhorias nos últimos anos, estando a qualidade dos
animais Limousine cada vez mais baseada em
dados concretos de avaliação de performance o
que robustece todo o sistema e dá ainda maiores garantias para quem escolhe reprodutores
Limousine puros certificados.
Como já acontecia nos machos, também as
fêmeas são agora classificadas em Ouro, Prata e
Bronze, com um número crescente de animais
de elevada qualidade, reflexo da gradual melhoria da recria das fêmeas Limousine.
A ACL deixa ainda uma palavra de apreço
aos artífices dos tradicionais chocalhos, em especial aos amigos dos Chocalhos Pardalinho,
que teimaram em não deixar acabar esta inigualável forma de cultura rural tão ligada à bovinicultura, agora distinguida, dando-lhe por isso
destaque na foto do animal de capa.
Não basta sermos mais, sermos melhores é
que faz a diferença.

David Catita

POZOBLANCO CÓRDOBA
(21 A 24 DE ABRIL) EXPOSIÇÃO
E LEILÃO DE BOVINOS (24 DE
ABRIL)
ARKAUTE VITORIA (23 E
24 DE ABRIL) EXPOSIÇÃO E
LEILÃO DE MACHOS (24 DE
ABRIL)
OVIBEJA BEJA (21 A 25 DE
ABRIL) EXPOSIÇÃO E LEILÃO
DE REPRODUTORES

FEIRA AGRÍCOLA AÇORES

PICO (8 A 10 DE JULHO)

FACECO SÃO TEOTÓNIO (22
A 24 DE JULHO) EXPOSIÇÃO E
XXVIII CONCURSO NACIONAL
DA RAÇA LIMOUSINE
EXPOREG REGUENGOS
DE MONSARAZ (12 A 15 DE
AGOSTO) EXPOSIÇÃO DE
BOVINOS

FEIRA AGRO-PECUÁRIA
EPDRAC ALTER DO CHÃO

(22 A 25 DE ABRIL)

EXPOMOR MONTEMORO-NOVO (31 DE AGOSTO A 5
DE SETEMBRO) EXPOSIÇÃO E
LEILÃO DE REPRODUTORES

FIAPE ESTREMOZ
(27 DE ABRIL A 1 DE MAIO)
EXPOSIÇÃO E XXV CONCURSO
NACIONAL DE JOVENS

SALAMANCA (7 A 12 DE
SETEMBRO)EXPOSIÇÃO
E CONCURSO NACIONAL
LIMOUSINE (12 DE SETEMBRO)

AQUITANIMA BORDEAUX
(14 A 16 DE MAIO) EXPOSIÇÃO
E CONCURSO INTERREGIONAL LIMOUSINE (14 DE
MAIO)

SPACE RENNES (13 A 16 DE
SETEMBRO) EXPOSIÇÃO E
CONCURSO LIMOUSINE

FEIRA AGROPECUÁRIA
DE STA. MARIA AÇORES

(20 A 22 DE MAIO)

SANTIAGRO SANTIAGO

DO CACÉM (26 A 29 DE MAIO)
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS

DIA DO AGRICULTOR NA
GRACIOSA AÇORES

28 DE MAIO

FNA SANTARÉM (4 A 12
DE JUNHO) EXPOSIÇÃO DE
BOVINOS
AGROTER TERCEIRA
(AÇORES) (10 A 12 DE JUNHO)
FESTA DO MUNDO RURAL

FAIAL (AÇORES) (10 A 12 DE
JUNHO)

FEIRA AGROPECUÁRIA
DE SÃO JORGE AÇORES

(17 A 19 DE JUNHO)

FEIRA DE S. JOÃO ÉVORA
(23 DE JUNHO A 3 DE JULHO)
EXPOSIÇÃO DE BOVINOS
PIMEL ALCÁCER DO SAL (24
A 26 DE JUNHO) EXPOSIÇÃO
DE BOVINOS

POITIERS (23 A 25 DE
SETEMBRO) EXPOSIÇÃO
E CONCURSO NACIONAL
LIMOUSINE
ZAFRA (29 DE SETEMBRO A
4 DE OUTUBRO) EXPOSIÇÃO
E LEILÃO DE BOVINOS (4 DE
OUTUBRO)
COURNON D’AUVERGNE

(5 A 7 DE OUTUBRO)
EXPOSIÇÃO E CONCURSO
INTER-REGIONAL LIMOUSINE

AGRIMAX METZ (27 A 29
DE OUTUBRO) EXPOSIÇÃO E
CONCURSO LIMOUSINE
COLMENAR VIEJO

MADRID (28 A 30 DE
OUTUBRO) EXPOSIÇÃO E
LEILÃO DE BOVINOS (30 DE
OUTUBRO)

JEREZ DE LA FRONTERA

CÁDIZ (4 A 6 DE NOVEMBRO)
EXPOSIÇÃO E LEILÃO DE
BOVINOS (6 DE NOVEMBRO)

TRUJILLO CÁCERES (17 A 20
DE NOVEMBRO) EXPOSIÇÃO
E LEILÃO DE BOVINOS (20 DE
NOVEMBRO)

Presidente da Direção da ACL
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CURIOSIDADES
UNESCO

Fabrico de Chocalhos é
Património da Humanidade
POR GABINETE DE COMUNICAÇÃO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO ALENTEJO

O fabrico dos chocalhos, uma
arte em vias de extinção, foi
classificado pela UNESCO
como Património Cultural
Imaterial com Necessidade
de Salvaguarda Urgente, no
passado dia 1 de dezembro, pelo
Comité Intergovernamental para
a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial reunido na
Namíbia.

A

conquista desta distinção
facilitará a preservação e
proteção desta arte secular,
apostando em medidas de
salvaguarda e promoção da mesma. E
pode ainda contribuir para o desenvolvimento local e para a dinamização
turística da região.
De salientar que a candidatura do
fabrico dos chocalhos a Património da
Humanidade foi entregue na UNESCO em maio de 2014. Durante a fase
de análise, em novembro de 2015, o parecer da UNESCO classificou o dossiê
da candidatura, um “modelo” a seguir
e recomendou a inscrição do fabrico
dos chocalhos na Lista do Património
Cultural Imaterial com Necessidade de
Salvaguarda Urgente.
O processo de candidatura que
teve âmbito nacional, coordenado pelo
antropólogo Paulo Lima, foi liderado
pela Turismo do Alentejo e Ribatejo,
em colaboração com a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e a Junta de
6
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Freguesia de Alcáçovas, Turismo do
Alentejo e Ribatejo, Direção Regional de Cultura do Alentejo e empresa
Chocalhos Pardalinho.
A 24 de julho de 2015, a Turismo
do Alentejo e Ribatejo, o Município
de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcáçovas promoveram na
Casa Santos Murteira, em Alcáçovas,
o I Colóquio Internacional "Paisagens Sonoras" que surgiu no âmbito
da candidatura do fabrico dos chocalhos à Lista do Património Cultural
Imaterial com Necessidade de Salvaguarda Urgente. Coordenado pelo
antropólogo Paulo Lima, este primeiro colóquio internacional contou
com a presença de alguns dos maiores especialistas nacionais e estran-

geiros no fabrico, na história e no folclore associado às artes dos sinos, das
campainhas e dos chocalhos.
Ainda em dezembro de 2015, o
Município de Viana do Alentejo e a
Junta de Freguesia de Alcáçovas homenagearam os chocalheiros e esquilaneiros de Alcáçovas, numa cerimónia que contou com a presença dos
Ministros da Cultura, João Soares, e
da Agricultura, Capoulas Santos.
Já em 2016, a 13 de janeiro, por
ocasião das comemorações do 118º
aniversário da Restauração do Concelho de Viana do Alentejo, o Município de Viana do Alentejo voltou a
prestar homenagem aos chocalheiros
e esquilaneiros com a entrega da medalha de honra do município. n

O Município de Viana do Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcáçovas homenagearam os chocalheiros e esquilaneiros de Alcáçovas, numa cerimónia que contou com a presença dos ministros da cultura, João Soares, e da agricultura, Capoulas Santos.

Freguesia de Alcáçovas, freguesia onde
o fabrico do chocalho tem maior expressão, com 4 famílias ainda em atividade: Joaquim Manuel Vidazinha Sim
Sim, Empresa Chocalhos Pardalinho
(Guilherme Maia e Francisco Cardoso)
e Rodrigo Sim Sim (esquilaneiro).
Recorde-se que, dado o reduzido
número de chocalheiros (13 em todo
o país) em 2010 e o risco desta manifestação cultural desaparecer, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e a
Junta de Freguesia de Alcáçovas iniciaram em 2010 um projeto que levou à
salvaguarda do fabrico dos chocalhos,
coordenado pelo antropólogo Paulo
Lima. A esta parceria juntou-se a Entidade Regional de Turismo do Alentejo
e Ribatejo e, finalmente, em maio de
2014, foi entregue na UNESCO a candidatura do fabrico dos chocalhos, distinguida no passado mês de dezembro
como Património Cultural Imaterial
com Necessidade de Salvaguarda Urgente.

Em 2010 existiam apenas
13 chocalheiros em todo
o país, havia um grande
risco desta manifestação
cultural desaparecer
Para homenagear esta manifestação cultural, o Município de Viana do
Alentejo e a Junta de Freguesia de Alcáçovas têm desenvolvido um conjunto de atividades, entre as quais, o apoio
por parte do Município no lançamento da obra “Os Chocalhos e a sua relevância na vila das Alcáçovas”, de André
Correia, em junho de 2013. Seguiu-se
o concerto com a Orquestra Sinfónica Juvenil, sob a direção do Maestro
Christopher Bochmann, com o chocalhofone criado para o efeito, em 2015,
a 21 de junho, na Igreja Matriz de Alcáçovas, com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Junta de
notícias Limousine
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CURIOSIDADES

Benefícios e qualidades
da carne de vaca
POR ANA LARANJINHA

ACL

A

carne bovina é uma fonte rica de proteína de alta
qualidade com várias vitaminas e minerais, excelentes componentes para uma dieta saudável,
sendo que as proteínas desempenham um papel
vital no nosso organismo, participando na formação de
vários tecidos, como a pele, músculos ou ossos. Todos os
nutrientes contidos na carne de vaca são essenciais na alimentação. De resto, todas as carnes vermelhas são ricas em
proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, ácidos gordos essenciais e minerais como o ferro, o zinco e o
fósforo. Uma porção de 115g de carne de vaca fornece mais
de 100% da DDR de vitaminas B12, nutriente essencial exclusivamente presente em produtos de origem animal.
Outro motivo que nos deve levar ao consumo de carne de vaca é que esta é rica em ácido linoléico conjugado
(CLA), um ácido gordo que se tem mostrado como anticarcinogénico, antiarterosclerose, antitrombótico, hipocolesterolémico e imunoestimulatório, pois atua no aumento

da massa muscular, ajudando a reduzir a gordura corporal
e a prevenir a diabetes.
Quando alguém restringe o consumo de carne de vaca,
isso torna-se muito mais prejudicial para a sua saúde do
que o consumo moderado deste tipo de carne.

QUEM DEVE ESPECIALMENTE COMER CARNE
DE VACA?
Grávidas - Devido ao elevado nível de ferro que necessitam durante a gestação.

Bifes de vaca
com Ananás

Crianças e os adolescentes - Porque influencia positivamente o crescimento intelectual e físico.
Atletas - Porque auxilia na obtenção de melhores desempenhos, promove o bom funcionamento das hormonas e
ajuda na prevenção de doenças.
Idosos - Porque evita anemias e garante o consumo de
proteínas de qualidade.
Para quem precisa de perder uns quilos - A inclusão de
carne vermelha na ementa causa mais rapidamente saciedade.
Em suma, se você é fã de carne de vaca então coma-a sem receios, pois se não for pelo CLA, pelo zinco, pelo
ferro ou pela vitamina B12, então que seja pelo sabor excecional da carne de vaca!

Comer carne de vaca de forma
equilibrada pode reduzir a glicemia
e o colesterol

INGREDIENTES
450 g de lombo de vaca
1 colher (sopa) de açúcar mascavado
1 a 2 colheres (chá) de gengibre picado
2 colheres (sopa) de molho de soja
2 colheres (sopa) de xerez
2 colheres (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de ananás cortado aos bocadinhos
½ colher (sopa) de sumo de ananás
1 colher (sobremesa) de maizena
1 colher (sopa) de água
PREPARAÇÃO
Arranje o lombo e corte-o em tiras finas. Misture o açúcar com o gengibre,
o molho de soja e o xerez. Regue a carne com este molho. Passado cerca de
uma hora, aqueça o óleo numa frigideira e deite-lhe a carne, o molho e os
bocados de ananás.
Depois de deixar fritar durante aproximadamente 3 minutos, adicione o
sumo de ananás e a maizena, previamente misturada na água.
Cozinhe em lume brando até que o molho engrosse, e sirva.
Bom apetite!
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CURIOSIDADES
ñ COLORAÇÃO
POSTOS DE AVALIAÇÃO DA RAÇA LIMOUSINE

Qualidades Raciais

A. Pretende-se descrever a coloração dos vários pontos do animal.
B. Porque está definido no estalão da raça que o animal tem que apresentar as auréolas a volta dos
olhos, focinho, zona ventral e períneo mais claras.
C. Observa-se o contraste das auréolas à volta dos olhos e focinho, bem como na zona ventral,
períneo, escroto ou úbere.
D. Observando todo o animal.

POR SARA GARCIA

ACL

A raça Limousine é uma raça de aptidão cárnica de grande formato, e para além das
características musculares, esqueléticas e funcionais, os bovinos da raça Limousine
são também avaliados no que às Qualidades Raciais diz respeito.

A avaliação das Qualidades Raciais baseia-se na
observação:
yy Da Pelagem: a cor da pelagem na raça Limousine é o
flavo, uma variação de castanho, que em alguns animais
pode ser mais claro ou mais escuro. A pelagem é integralmente castanha, sem manchas ou malhas.
yy Da Coloração: os animais de raça Limousine apresentam coloração mais clara no ventre, na parte de trás das
coxas, zona do períneo, escroto ou úbere, e na extremidade da cauda, apresentando auréolas mais claras à volta dos olhos e focinho. As mucosas são rosadas.
yy Da Harmonia: a harmonia é o elo de união entre todos
os postos que são vistos no animal, a sua proporção e a
inexistência de fatores que afetem a funcionalidade do
animal. É a elegância global do animal.

Relativamente às Qualidades Raciais observadas
em cada animal, podemos colocar as seguintes
questões:
A.
B.
C.
D.

O que se pretende descrever?
Porquê?
O que se observa?
Como se observa?

COMO SE OBSERVA

QUALIDADES RACIAIS – PONTOS A OBSERVAR

COMO SE OBSERVA

10
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A.
B.
C.
D.

Pretende-se descrever a tonalidade da cor da pelagem do animal.
Porque a pelagem flava faz parte do estalão da raça.
Observa-se toda a pelagem do animal, verificando se não existem manchas ou malhas.
Observando todo o animal.

PELAGEM MUITO VERMELHO
(nota 4)

COLORAÇÃO MÉDIA
(nota 6)

COLORAÇÃO BEM
MARCADA(nota 8)

Nota: a classificação é linear, numa escala de 1 a 10.

¡ HARMONIA
Ñ PELAGEM

COLORAÇÃO MAL
MARCADO (nota 3)

PELAGEM MÉDIO (nota 6)

A. Pretende-se descrever a harmonia existente entre todos os postos do animal, musculares,
esqueléticos e funcionais, a sua elegância global.
B. Porque resume o animal no seu conjunto.
C. Observa-se o elo de união entre todos os postos do animal.
D. Observando o animal no seu todo, como se desloca, se não tem defeitos funcionais.

PELAGEM MAIS CORRETA
(nota 9)

notícias Limousine
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¿ CARATERES ELIMINATÓRIOS

Existem alguns carateres que não são desejáveis que existam nos bovinos Limousine e sobre os quais
é verificada a sua existência ou não durante a avaliação morfológica. A confirmação da existência de
carateres eliminatórios impede a certificação do animal em causa, dado que este tipo de carateres
têm uma elevada heritabilidade. São carateres eliminatórios:

BRAGAS OU MALHAS BRANCAS (EXEMPLOS)

BRAGA NO MAXILAR

BRAGA NA ZONA LATERAL

BRAGA NO UMBIGO

BRAGA NO PREPÚCIO

PELOS PRETOS NAS
ORELHAS

MANCHAS PRETAS

PROGNATISMO OU
ENOGNATISMO

CRIPTORQUIDISMO (ausência de
testículos ou testículos não descidos)
OU MONORQUIDISMO

(apenas 1 testículo)

PROGNATISMO

PAÇO
DE MORA

Sociedade Agropecuária, Lda.

MONORQUIDISMO

PAÇO
DE MORA

ARMÉNIO DE OLIVEIRA TELO

Selecionador da Raça Limousine

Sociedade Agropecuária, Lda.

TEL. 917 602 722
912 269 864
armeniotelo@sapo.pt

INVICTO

FELIN

PT917810381

Herdade
Paço de Cima
MORA
12
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Tlm. 964 054 205

carlosmfiadeiro@gmail.com

FR4927900618

Herdade
Paço de Cima
MORA

Tlm. 961 871 175

jose.r.colaco@hotmail.com

Descendência de valor!

DIVULGAÇÃO

REVISTA DE IMPRENSA
“LIMOUSINE” 2015

VOZ DO CAMPO
(Agosto/Setembro 2015)
"Para produzir mais e melhor que
raça escolhe? Limousine, é claro!

Como já é tradição, veja ou reveja as diversas publicações da
comunicação social onde a raça limousine esteve em destaque
durante o ano de 2015.

JORNAL SUDOESTE
(Julho 2015)
"José Maria dos Reis é o melhor criador
nacional da raça...há 19 anos!"
Entrevista ao presidente da ACL, David
Catita.

14
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JORNAL SUDOESTE
(Setembro 2015)
"Criadores de Limousine com nova sede
em Odemira"
"Odemira é solar da raça"

notícias Limousine
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DIVULGAÇÃO

REVISTA DE IMPRENSA
“LIMOUSINE” 2015

RUMINANTES
(Outubro/Novembro/
Dezembro2015)
"Leilão de Reprodutores
Limousine"

A NATUREZA À SUA MESA

PÚBLICO
ESPECIAL EMPRESAS
(Dezembro 2015)
"Especial Alentejo Qualidade do
princípio ao fim".

JORNAL MERCÚRIO
(Janeiro 2016)
"Revolução Agrícola"

16
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seus solos é ainda incipiente. Os afloramentos rochosos têm
elevada ocorrência, bem como o encharcamento e os riscos
de erosão, que limitam frequentemente a capacidade de uso
dos terrenos da ilha. Segundo o Recenseamento Geral da
Agricultura de 1999, apenas cerca de metade dos 44.774 ha
de área total da ilha estava integrada nas explorações agrícolas do Pico e a Superfície Agrícola Útil (SAU) era apenas de
19.209 ha (42% da área total).

Montanha da Ilha do Pico

AÇORES

Limousine
na Ilha do Pico
A Ilha do Pico é a segunda maior ilha do Arquipélago dos Açores.
Deve o seu nome a uma majestosa montanha vulcânica, a Montanha
do Pico, a mais alta montanha de Portugal.

AÇORES

PICO

SUPERFICIE: 42 km comprimento por
20km largura
HABITANTES: 14.114
FREGUESIAS: 17
SECTORES ECONÓMICOS: Agricultura,
Pesca e Pecuária
LIMOUSINES PUROS (LG): 413
CRIADORES: 6
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A Ilha do Pico dista 8,3 km da Ilha do
Faial e 15 km da Ilha de São Jorge. Tem uma
superfície de 447 km², uma linha de costa
com 151,84 km de comprimento, um número de 31 ilhéus, entre grandes e pequenos. Conta com uma população residente
de 14.114 habitantes (dados de 2011).
Deve o seu nome a uma majestosa montanha vulcânica, a Montanha do Pico, que
culmina num pico pronunciado, o Pico Pequeno ou Piquinho. Esta é a mais alta montanha de Portugal e a terceira maior montanha que emerge do Atlântico, atingindo
2.351 metros acima do nível do mar. A sua
montanha é um cone vulcânico, distribuindo-se a superfície total em função da altitude, sendo que 7.343 ha (17%) são acima dos
800m de altitude.
Administrativamente, a ilha é constituída por três concelhos: Lajes do Pico e Madalena, ambos com seis freguesias, e São

Roque do Pico, com cinco freguesias.
O clima do Pico é dos tipos húmido na
faixa litorânea e super-húmido nos planaltos e encostas de transição para os mesmos.
As temperaturas são amenas, estando a média anual ao nível do mar compreendida
entre os 17 e os 18ºC. Fevereiro, com média
de 12ºC, é o mês mais frio e no trimestre
de verão (julho – setembro) a temperatura
média ronda os 21ºC.
A precipitação ocorre praticamente durante todo o ano, sendo janeiro o mês mais
chuvoso e julho o mais seco. A humidade
relativa e a nebulosidade são elevadas, valores tanto mais elevados quanto maior a
altitude. Os ventos fortes, sobretudo no
Inverno, condicionam toda a produção
agrícola e performances dos bovinos, que raramente estão estabulados.
A ilha é de origem vulcânica e de formação recente, por isso parte substancial dos

A raça Limousine começou pela aquisição de 4 touros
em explorações da ilha do Faial e com a finalidade de cruzamento com animais cruzados de várias raças.
A partir dai, dois produtores, José Goulart e José Sequeira decidem começar a formar núcleos, adquirindo
fêmeas noutras ilhas. Depois surgiram outros produtores como Carlos Pereira, Mário Castro, Nanci Soares e
Patrícia Freitas, que ao longo dos anos têm aumentado o
número de animais e adquirindo animais de classificações
superiores nomeadamente touros. O recurso a touros de
inseminação artificial tem sido outra forma de aumentar o
potencial dos efetivos de Limousine.
Com base nos dados do SNIRA a 04 de fevereiro de 2016,
o efetivo da ilha é de 28915, destes bovinos 413 são da raça
Limousine (o que representa 1,43 %) e 877 são cruzados de
Limousine (o que representa 3,03%). Este número é o reflexo
de muitas explorações terem adquirido touros da raça Limousine para cruzamento com o efetivo de vacas cruzadas.
O maior número de partos ocorre nos meses de março e
abril com cerca de 2 mil animais nascidos em cada mês, num
total de 13 mil partos anuais.
Esta sazonalidade deve-se em muito às características
da ilha, com invernos rigorosos e escassez de alimento nessa época. Assim, é comum os animais nascidos nos primeiros meses do ano serem desmamados com 7 ou 8 meses e
serem abatidos ou serem vendidos vivos, para que a partir

de novembro apenas existam nas explorações os animais reprodutores. Esta tendência tem vindo a ser alterada desde
a criação de animais para serem abatidos como Carne dos
Açores I.G.P..
Nesse sentido, os
produtores veem potencial na raça Limousine, quer em termos de
rendimento de carcaças
quer em termos de peso
vivo. Reflexo disso é o
aumento do número de
animais Limousine na
ilha como foi mencionado anteriormente.
Em termos de criação de animais em linha
pura, existe alguma dificuldade devido as condições climatéricas, escassez de alimento no inverno bem
como o elevado custo de alimentos compostos. A alimentação baseia-se em pastagem, silagens de milho e erva e o tradicional incenso, que serve não só de alimento como abrigo
na época invernal.
A falta de procura de reprodutores nascidos na ilha e que
se encontram perfeitamente adaptados ao tipo de terreno e
condições próprias da ilha, tem sido um dos entraves para
a existência de um ainda maior número de produtores interessados em ter na sua exploração núcleos de Limousine.
Em resumo, apesar da ilha do Pico, não ter condições tão
favoráveis como o Faial ou Santa Maria, existe um potencial
muito grande para a raça Limousine se implementar, tendo
em vista a criação de animais de bom rendimento de carcaças em diversas idades de acordo com as necessidades do
mercado.

Existe um
potencial muito
grande para a
raça Limousine se
implementar na
ilha do Pico

Pico visto do Faial
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Iniciou a criação de bovinos Limousine em 2012 e
neste momento possui 40 animais, dos quais 34 fêmeas
e 6 machos, tendo como objetivo o aumento do núcleo
puro Limousine.
Dispõe de uma área de 115 hectares, onde se encontram 110 fêmeas reprodutoras, das quais 31 são puras
Limousine. Estas encontram-se em 23 hectares da área
referida.
Estes animais encontram-se em pastagem onde
existe comedouro seletivo para as crias.
O que mais cativa o criador na raça Limousine é a
facilidade de parto e as crias de rápido crescimento.
Outra das razões que o levou a optar pela raça é a qualidade excelente da carne, macia e agradável ao paladar.
O criador e o filho Luís Pereira dedicam-se ao efetivo Limousine com bastante empenho e orgulho indicando desde já que a continuidade da atividade bovinos Limousine está assegurada. No recente dia Aberto
realizado nas ilhas do Faial e da Terceira, Luís Pereira
participou ativamente adquirindo inclusive o macho
Jupiter (Azurri), de 16 meses com certificação Ouro, ao
criador Emanuel Enes. Esta aquisição foi efetuada com
o objetivo de melhorar ainda mais o seu efetivo puro e
cruzado Limousine.

Carlos Manuel
Ferreira Pereira

A sua exploração está localizada na Freguesia de
São Mateus, Concelho da Madalena, e é constituída
por uma área de 120 hectares de pastagens. A exploração é composta por 230 cabeças de bovinos, onde se
inclui um pequeno núcleo Limousine, um núcleo de
raça Ramo Grande e os restantes animais cruzados.
Para além disso também detém um núcleo de ovelhas e
possui 3 hectares de vinha.
José Orlando foi um dos primeiros lavradores a inscrever animais no livro genealógico da raça Limousine,
como já tinha tido a oportunidade de criar e experimentar alguns animais da raça Limousine sem serem
certificados, pensou que seria uma mais valia adquirir
animais certificados da raça referida.
Na sua opinião, e tendo em conta algumas das características da raça, o criador acredita que é a melhor
raça para rentabilizar a sua exploração.

José Orlando
Ávila Goulart

FAJARDA PT515963604

JOUR PT917399060

José Goulart Sequeira, tem 56 anos e é natural da
Ilha do Pico. É agricultor há 20 anos e apostou na raça
Limousine desde o ano 2006, ou seja, há 10 anos.
A primeira vez que conheceu esta raça foi nos anos
em que esteve emigrado no Canadá, e logo foi surpreendido pelas suas características. O que o fez escolher esta raça foi ter conhecimento do seu rendimento
de carcaça, a sua rusticidade e facilidade de parto.
O seu objetivo na produção de bovinos Limousine é
ter a melhor qualidade de carne possível para que possa satisfazer as necessidades dos consumidores, visto
que, esta carne é bastante tenra e apreciada por muitas
pessoas.
Estes animais estão em pastagem IGP à base de
erva, silagem e suplemento alimentar de ração.
A exploração do criador conta neste momento com
21 bovinos Limousine, constando também outras
raças puras e cruzadas para consumo final de carne,
numa área que ronda os mil alqueires (aproximadamente 100 ha).

José Goulart
Sequeira

CACAU PT464867890
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Tomou conhecimento da raça Limousine através
da criadora Lídia Maria Figueiredo Santos, criadora
da ilha de Santa Maria e desde esse momento que esta
raça lhe despertou interesse.
Foi em 2009 que iniciou a atividade, altura em
que a criadora Lídia lhe doou o seu primeiro bovino
Limousine. No mesmo ano fez a aquisição de três novilhas provenientes de A Pastagem Soc. Agropecuária,
Lda., sediada na Ilha Terceira.
Neste momento detém 16 fêmeas adultas, 2 touros
reprodutores e 6 novilhas, estando todos inscritos no
livro genealógico da raça Limousine.
O seu interesse comercial é o de introduzir no mercado carne da mais elevada qualidade, como também
machos para reprodução.
Desde a criação da exploração que os seus animais
ganharam alguns relevantes prémios em feiras agropecuárias.
A exploração Cabeço dos Bois é composta por 19,3
ha de área de pastagem, sendo uma exploração efetiva
de carne dos Açores IGP.
A alimentação dos vitelos baseia-se sobretudo no
leite materno e erva de pastagem, já os animais adultos
alimentam-se de compostos de milho, erva e de pastagem.

Nanci Carina
Soares

Luís Soares (marido de Nanci) com grupo de vacas
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Melhoramento das Pastagens e Forragens e
seu Maneio como Fatores de Rentabilidade
na Produção de Carne Bovina no Sistema de
Vacas Aleitantes nos Açores
POR JOSÉ MANUEL MUÑOZ LOBO VIANA

DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA
ANGRA DO HEROÍSMO

U

ma das grandes vantagens
dos produtores de carne
bovina açorianos que se
dedicam à produção no
sistema de vacas aleitantes, sistema
predominante nos Açores, é a possibilidade dos animais permanecerem em
pastoreio ao longo de todo o ano. A
dispersão usual das pastagens em altitude e, consequentemente, sujeitas
a condições climáticas muito diferentes, determinam velocidades de crescimento da “erva” desfasadas no tempo.
Ela é máxima na primavera nas zonas
de média altitude (251 a 400m) e alta
altitude (401 a 600m) enquanto que,
nas zonas de baixa altitude existem
dois pico de produção, no outono e
no início da primavera.
Nesta última zona, existem pasta-

Foto nº 1 – Exploração de vacas aleitantes (Santa Maria)
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gens temporárias e permanentes utilizadas pelos produtores de carne mas
é, mais comummente utilizada pelos
produtores de leite para a rotação de
erva castelhana (Lolium multiflorum)
ou azevém da terra (Lolium hibridum)
com o milho forrageiro (Zea Mays)
para silagem.
As pastagens de média e alta altitude, inicialmente semeadas com
espécies de alta produção e de elevada qualidade nutritiva como por
exemplo, o azevém perene (Lolium
perene) e o azevém bolota ou panasco
(Dactilys glomerata), têm-se degradado
muito nos últimos anos, especialmente com erva mole ou branca (Holcus
lanatus) isto porque, por um lado, a
esmagadora maioria dos produtores ter optado pela extensificação da

produção, que os limita em termos
de encabeçamentos e quantidades de
fertilizantes e por outro, à falta de
cuidados dispensados ao seu correto
maneio. Estes factos, têm tido repercussões muito negativas relativamente às performances animais quer, ao
nível reprodutivo quer, na produção
de leite das vacas como também, nos
aumentos de peso dos vitelos com
consequências nos resultados das explorações.
Mesmo, atendendo às baixas produções obtidas por estas pastagens
degradadas, poucos produtores têm
solicitado a devida autorização oficial
para a sua renovação.
Poucas vantagens advirão se, o
melhoramento das pastagens não for
acompanhado por uma série de cuida-

Foto nº 2 – Pastagem degradada com erva mole (Terceira)

dos necessários à manutenção da sua
boa produtividade e, nas de maior duração, à sua longevidade.
Importa, pois, que os produtores
implementem nas suas explorações,
um maneio das suas pastagens que
lhes possibilite ao longo de todo o
ano o fornecimento de alimentos aos
animais em quantidade e qualidade
por forma a que, as vacas mantenham
uma boa condição corporal que lhes
permitam não só, alimentar os seus
vitelos convenientemente como também, manter uma boa função reprodutiva. Só assim, será possível atingir
o objetivo de qualquer produtor de
carne, produzindo no sistema de vacas aleitantes isto é, que as suas vacas
criem um vitelo saudável por ano e
que este seja desmamado com o máximo de peso possível, o que atualmente, em muitos casos, não se verifica.

MELHORAMENTO DE
PASTAGENS E FORRAGENS
Cada exploração é um caso. Só
conhecendo-a bem (distribuição das
suas parcelas em altitude, tipos de solos e sua fertilidade, épocas de maiores necessidades alimentares, etc.) se
poderá opinar sobre as melhores opções para as constituições florísticas
das suas pastagens.
O principal constrangimento à
produção de erva nas pastagens mais
baixas prende-se com as primaveras e

verões cada vez mais secos, que se têm
vindo a sentir nos Açores. A utilização
da luzerna (Medicago sativa) seria uma
boa solução para dispor de forragem
verde nos meses mais quentes e secos. Se consociada por exemplo, com
o azevém bolota (Dacyilis glomerata),
poder-se-ia ter forragem verde todo
o ano. A luzerna produziria mais nos
meses mais quentes e secos e a gramínea, o azevém bolota, produziria
essencialmente no outono/inverno.
Esta, mais rica em açúcares contribuiria não só, para diminuir os riscos de
timpanismo no caso de fornecimento
em verde como também, ajudaria no
caso da consociação ser utilizada para
silagem, a favorecer a fermentação
láctica e, consequentemente, a obter
uma boa conservação.
Outras alternativas, para pastagens de baixa altitude existem, como é
o caso das pastagens vulgarmente designadas por “biodiversas”. Estas, são
constituídas por gramíneas e várias
espécies de leguminosas anuais. Estas
pastagens têm um maneio diferente
daquele a que os produtores açorianos estão habituados. A maioria destes trevos anuais produzem sementes
duras em grandes quantidades pelo
que, somente algumas germinarão no
outono seguinte à sua sementeira. É
pois, necessário, que todos os anos,
no último corte, se deixe formar sementes para que, ao efetuar o feno
as sementes possam cair à terra. Este

Foto nº 3 – Consociação de luzerna com azevém bolota (Santa Maria)

procedimento é especialmente importante no primeiro ano para que se crie
um “banco” de sementes que possa
colmatar um ano de menor produção.
Esta autorressementeira, também
pode ser efetuada com o pastoreio
mas, os animais deverão permanecer
na pastagem dois ou mais dias para
que as sementes excretadas e que se
mantêm ainda viáveis, fiquem na mesma parcela.
Para a obtenção de forragem de
alta qualidade e quantidade existem
outras opções que deverão ser devidamente ponderadas em função das
condições agroclimáticas. Em terras
mais pobres e mais sujeitas à seca em

Foto nº 5 – Sorgo forrageiro (Corvo)

Foto nº 4 – Pastagem “biodiversa” (Santa Maria)
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que, a tradicional cultura do milho
é muita vezes afetada, o sorgo e seus
híbridos (Sorgum sudanense ou S. Sudanense x S. Vulgare) poderiam contribuir
com vários cortes para fornecimento
em verde ou mesmo para silagem.
O trevo violeta (Trifolium pratense)
consociado ou não com gramíneas,
poderia ser outra opção para a obtenção de forragem verde nos meses em
que as gramíneas param o seu crescimento e, naquelas situações, em que
solos com pH mais baixo limitaria o
crescimento da luzerna.
Existem pois, muitas alternativas
à produção pratense e forrageira para
as zonas mais baixas não havendo por
isso, justificação para que, estas estejam improdutivas por largos períodos
no ano, levando muitas vezes à aquisição de alimentos fora da exploração e
o que é ainda mais gravoso, à sua importação, contribuindo deste modo,
para o aumento dos respetivos custos
de produção e para a saída de divisas
da Região.
Nas pastagens mais altas que não
secam durante o Verão, existem diversas alternativas de composições florísticas de elevado potencial produtivo,
utilizando consociações de gramíneas
perenes com trevos vivazes, dependendo a sua escolha das condições
agroclimáticas de cada situação.
A inclusão de 25 a 50% de leguminosas (trevos) nestas pastagens, é
da maior importância económica já

Foto nº 6 – Pastagem temporária rica em leguminosas (Santa Maria)
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que, estas estabelecem uma relação
simbiótica com bactérias do género
Rhizobium. Estas bactérias, retiram
o azoto da atmosfera e fornecem-no
às leguminosas e ao solo pelo que, as
gramíneas também beneficiam. Deste
modo, pode-se diminuir ou mesmo
suprimir as fertilizações azotadas e
aumentar o valor nutritivo e a palatibilidade das pastagens, com impacto
na diminuição dos encargos com as
fertilizações azotadas e no aumento
das performances dos animais.
Assim, os produtores deveriam refletir sobre as vantagens económicas
que adviriam se programassem ressemear parte das suas pastagem temporárias e permanentes todos os anos. Se
o fizessem à razão de 10% ao ano, e se
lhes dispensassem um bom maneio,
ao fim de 10 anos deixariam de ter
pastagens degradadas e passariam a
ter pastagens muito mais produtivas
e de muito melhor qualidade. Nunca
se deveriam esquecer que é sempre
mais económico produzir-se na própria exploração do que comprar fora
os alimentos em falta.
Para aumentar a rentabilidade das
explorações, não basta melhorar a
composição florística das pastagens.
Há que saber preservá-la para as manter com elevado potencial produtivo.
Para isso, é necessário respeitar algumas regras básicas para um bom maneio.

REGRAS PARA UM BOM
MANEIO DAS PASTAGENS
1ª- Não deixar os animais comerem
abaixo dos 6 - 7cm
O cumprimento desta regra é fundamental para que, as performances
animais não sejam diminuídas. Estes 6
a 7 cm são constituídos por materiais
(caules e folhas mortas) de baixa digestibilidade e valor nutritivo.
Outra grande desvantagem de
deixar os animais comer muito baixo, prende-se com o atraso do novo
rebentamento. Em vez de haver um
novo corte em cada 21 ou 28 dias, os
produtores terão que esperar o dobro
ou mais do tempo para a pastagem se
reconstituir.
A preservação deste “tapete” tem
também, um papel muito importante
na proteção da pastagem, impedindo-a de ser pisoteada pelas unhas dos
animais principalmente, nos meses de
maior precipitação e nos solos mais pesados. Evitando-se o pisoteio evita-se
também, o aparecimento de solo a descoberto que facilitaria o aparecimento
das tão indesejáveis infestantes.
2ª - Sempre que houver excesso de
erva deve-se armazená-la
Independentemente de o produtor
ter já feito a sua silagem e/ou feno que
tenha programado para o ano, sempre
que haja excesso de erva, deverá conservá-la. Isto porque, se houver exces-

Foto nº 8 – Estado demasiadamente avançado da erva para pastoreio (Terceira)

so de erva, esta vai adiantar-se (espigar) diminuindo drasticamente a
sua digestibilidade e teor em proteína e, consequentemente, diminuir
as performances dos animais.
Assim, sempre que o produtor verifique que na rotação de pastoreio
habitual, quando os animais chegarem a uma determinada pastagem
seja previsível que esta esteja já muito adiantada, o que significa que está
com excesso de erva, deverá fechar
imediatamente essa pastagem para silagem e/ou feno e colocar os animais
noutra pastagem com erva no estado
ideal de pastoreio. Mesmo que, no período seguinte de baixo crescimento
de erva, não tenha necessidade de utilizar toda a erva conservada, esta não
se perderá, se devidamente acondicionada, podendo servir no futuro, para
algum período de crise.
3ª - Utilizar uma carga instantânea

Foto nº 9 – Carga animal excessiva (Santa Maria)

adequada ao tipo de solo
Nos solos pesados (barrentos)
quando muito encharcados como se
verifica normalmente no período invernal, há que ter o máximo de cuidado para não deixar pisotear (“cavar”)
as pastagens.
Erradamente, muitos produtores,
quando têm poucos alimentos conservados e a erva das pastagens é escassa,
“apertam” muito os animais, ou seja,
dão-lhes pouca área de cada vez. É a
forma de “cavarem” as pastagens todas e estarem sempre com pouca erva.
Aconselha-se, que a carga instantânea máxima para solos pesados,
não seja superior a 50 CN/ha. Ou seja,
para 10 vacas a área mínima a dar deveria ser de 2000 m2 (por exemplo,
um rectângulo de 50 x 40 m).
Uma outra boa prática para aquelas explorações que têm solos muito pesados como por exemplo, os de

Santa Maria, a existência de uma pastagem, preferencialmente abrigada do
vento e com alguma inclinação, constituída por festuca (Festuca arundinácea) muito resistente ao pisoteio, seria
uma maneira de preservar as restantes
pastagens em períodos de excesso de
água nos solos.
Existem várias outras regras para
um bom maneio das pastagens. Referimo-nos apenas, àquelas que consideramos mais urgentes os produtores
porem em prática. Se o fizerem, temos
a certeza de que não se arrependerão
e irão ver os resultados nos seus animais e, consequentemente, no resultado (“lucro”) da sua exploração.
Terminamos estas breves notas,
desejando que estas possam ser úteis
aos produtores açorianos e fazendo
votos que, cada vez mais se entusiasmem na produção rentável da boa carne produzida nos Açores. n

Foto nº 7 – Sobrepastoreio (Santa Maria)
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ACL

INTERNET

Sessão de criador Limousine
Outra forma de promoção
das explorações

loja online

www.limousineportugal.com

A

Associação de Criadores Limousine continua a
acompanhar os seus criadores associados a diversos níveis, quer no campo quer via digital,
disponibilizando-lhes o maior apoio em benefício das suas explorações.
Os criadores Limousine associados da ACL dispõem de
uma ferramenta eletrónica extremamente útil na gestão
da sua exploração, onde está armazenada toda a informação sobre os seus animais, que serve de base para uma gestão detalhada e correta, que em explorações indiferenciadas está dispersa por muitos sítios mas que no caso dos
associados Limousine está toda concentrada e disponível
num só local.
Cada criador associado tem uma sessão privada, protegida com palavra-chave, na qual consta toda a informação sobre os seus animais Limousine.
No canto superior esquerdo da sessão de
criador existe um menu onde pode aceder à
informação sobre os seus animais, relatórios técnicos, fichas individuais, avaliação
genética, entre outros.

No separador “Animais” é possível a
qualquer instante saber o número
de animais registados, idades, parentesco, bem como obter listagens do
efetivo ordenadas por nome, n.º SIA,
data de nascimento, touro pai, entre
muitas outras.
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Através das “Fichas Individuais” dos
animais o criador tem acesso ao
registo do historial completo do
animal, nomeadamente pesagens,
pontuações atribuídas, certificações,
transferências, entre outras, tudo isto
com a respetiva data informativa.

Naturalmente que este sistema deve ser alimentado pelo criador, nomeadamente através da
possibilidade de fotografar e colocar online as
melhores fotos dos seus animais que posteriormente constarão sempre que alguém aceder ao animal em questão.
É criador Limousine e não é associado da ACL? Não
desperdice as inúmeras vantagens que a ACL lhe proporciona a todos os níveis. A informação vale ouro!

Se o criador pretende informação
específica de avaliação genética,
isso também está à distância
de um pequeno clique, em
“Avaliação Genética” podendo também obter as
fichas resumo para cada
animal, bastante úteis para
uma análise rápida, e mesmo filtros de ordenamento
dos seus animais de acordo
com os índices obtidos.

Fato-macaco

Colete

Polo

T-Shirt

Canivete

Porta-chaves "Medalha"

moda limousine

ABERTO
Porta-chaves "Brinco"

24H

Criador Selecionador de
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TELEFONE
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HERDADE DAS AMARELAS GRANJA
MOURÃO
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DIVULGAÇÃO
IVAS JORNADAS DA
VETAGROMOR

5º DIA ABERTO VETHEAVY

Nos dias 22 e 23 do passado mês de janeiro, aconteceu
a 4ª edição das Jornadas da VetAgroMor. Estas jornadas
têm lugar anualmente em Montemor-o-Novo, sendo
uma organização dos Serviços Veterinários VetAgroMor.
A ACL esteve uma vez mais representada nestas jornadas, onde os temas mais focados foram a biossegurança e as doenças produtivas IBR e BVD. Nesta sessão
técnica, houve ainda lugar a uma intervenção do Exmo.
Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Luís Capoulas Santos,
relativa às ajudas à produção.

Participação
em Jornadas
Técnicas 2016
No primeiro trimestre do ano de 2016 a
Associação de Criadores Limousine marcou
presença em diversas jornadas técnicas,
organizadas por empresas veterinárias das
regiões de Évora e Montemor-o-Novo.
A presença da ACL foi feita duma forma
mais científica, através da apresentação
de trabalhos técnicos contendo alguns
dados técnicos da raça Limousine e em
que foi referido muito do trabalho técnico
feito pela ACL no âmbito do plano de
melhoramento da raça.
Para além da participação já habitual nas
Jornadas da VetAgroMor e do Hospital
Veterinário Muralha de Évora, a ACL
participou também no Dia Aberto da
Vetheavy.
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8AS JORNADAS DO HOSPITAL
VETERINÁRIO MURALHA DE
ÉVORA

No 5ºdia Aberto da Vetheavy - empresa veterinária de serviços de reprodução e sanidade, sedeada em Évora, a raça de
bovinos de carne convidada foi a raça Limousine. Este dia
aberto teve lugar no Ecorkhotel em Évora e a presença da raça
Limousine e da ACL ficou marcada através da oferta de carne
Limousine para o almoço de todos os participantes neste
evento, mas também através duma pequena palestra, dada
pela Engª Fátima Veríssimo (Secretária Técnica do Livro Genealógico Limousine), em que foram apresentados alguns dados
reprodutivos da raça.
A carne Limousine foi degustada e elogiada por todos os que a
consumiram ao almoço, referindo-se principalmente à tenrura,
sabor e suculência da mesma.
Ainda antes do almoço, foi também apresentado pela secretária técnica da raça Limousine, diversas informações sobre as
peças de carne que se consumiram, bem como características
das carcaças Limousine. Tendo sido transmitido a todos os produtores a importante correlação que existe entre os bovinos
Limousine em vida e em carcaça. E que o papel do bovinicultor, enquanto criador de bovinos em vida, é de extrema importância para o produto final que se obtém, carcaça e carne.

As jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora
já ganharam destaque no meio pecuário, devido ao
constante debate de temas atuais e impactantes. Este
ano não foi exceção, e a genética teve o seu lugar de
destaque nesta 8ª edição das jornadas. Subordinada ao
tema geral “Genética: produzir o futuro da sua exploração”, interviu a Secretária Técnica do Livro Genealógico
Português da Raça Bovina Limousine, Engª Fátima Veríssimo, com uma apresentação subordinada ao tema
“Como escolher as fêmeas para a sua vacada”.
Na sua apresentação referiu que a escolha das fêmeas
deve ter por base a análise da informação técnica das
mesmas (crescimento, morfologia, temperamento),
bem como a informação dos seus ascendentes e
restantes animais aparentados (valores genéticos). Afirmou ainda a possibilidade de a curto prazo a avaliação
genómica na raça Limousine, ser mais uma ferramenta
para a seleção e escolha de fêmeas, devido à evolução constante que se verifica nas novas tecnologias
disponíveis, para ler a informação genética constante
no ADN dos bovinos. Tema largamente referido nas
diversas palestras destas jornadas, nomeadamente nas
de 3 oradores internacionais do panorama Limousine,
Pierre Roy e Sandrine Dufeu (Sersia France/Evolution
International) e Sebastien Arico (Ingenomix).
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Na tarde de sexta-feira foram visitadas as explorações da Direção Regional de Agricultura, bem como da criadora Aida Maria
da Silva Bettencourt Pinheiro.

O Dia Aberto Limousine reúne anualmente
os criadores Limousine numa visita de
campo a explorações para partilha de
experiências e sessões técnicas entre a
Associação de Criadores Limousine (ACL)
e os seus criadores associados.

N

os dias 11, 12 e 13 de
março 2016 realizou-se o VIII Dia Aberto
Limousine 2016, que
este ano pela primeira vez deixou
o território continental e teve lugar no arquipélago do Açores,
nas ilhas do Faial e da Terceira. A
enorme facilidade de adaptação
da raça Limousine e a sua elevada produtividade nos mais diversos ambientes de Portugal tem
sido o mote para a realização dos
dias abertos Limousine por todo
o país, realizando-se este ano nos
Açores, onde a raça Limousine
apresenta um importante número
de criadores de elevada qualidade,
promovendo-se desta forma um
fundamental intercâmbio entre os
criadores Limousine do continente e das ilhas.
Na sexta-feira dia 11, da parte
da manhã efetuaram-se visitas às
explorações dos criadores da cidade da Horta, Rui Pedro Matos Vargas e Maria das Dores Ferreira Matos Vargas, complementadas com
um almoço oferecido gentilmente
pela Câmara Municipal da Horta.
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eiro
LAVA PT318755849 (Aida Pinh

Visita à exploração da DRA Açores

Vacas da criadora Aida Pinheiro
O criador Rui Vargas

O primeiro dia de confraternização terminou
com um jantar no Restaurante “O Cagarro”, na
Praia do Almoxarife.

HELSINQUIA PT816194197 (Rui Vargas)

Animais da DRA Açores

Criador Rui Vargas com o grupo

Praia do Almoxarife
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No sábado, dia 12, partida para a ilha Terceira
e realização de mais visitas. Desta feita foi visitada
“A Pastagem – Exploração Agropecuária, Lda.” ao
que se seguiu um almoço e respetiva visita à fábrica “Quinta dos Açores” e à gruta Algar do Carvão.
Após as visitas, ao final do dia foi realizada uma
sessão técnica Limousine no auditório do Hotel
Angra Garden.
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Queijaria a Vaquinha

Visita à fábrica Quinta dos Açores
Sessão técnica Limousine

No domingo 13 de março e último dia do programa foram realizadas mais visitas a explorações de menores dimensões, dos criadores Manuel Gabriel Furtado Sousa, Emanuel
Silvério Enes, Joaquim Mendes Pavão, Luís Alberto Pereira
da Costa, João Valdemar Azevedo Ormonde, José Valdemiro
Melo Cota. Antes do almoço típico regional, cedido gentilmente pelo Núcleo de Criadores de Raças de Carne da Ilha
Terceira, ainda houve tempo para uma breve passagem para
visitar a queijaria “A Vaquinha”.

JUPITER PT518732158 (Emanuel Enes)

Criador Luís Costa e filho
Visita à Queijaria a Vaquinha

IMPAR PT016780427 (Luís Costa)

Criador Manuel Gabriel com o

HELSINQUIA PT816194197 (Rui Vargas)

Criador João Ormonde e filhos

grupo

JARDEL PT617343135 (Joaquim Pavã

o)
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Vacas do criador Manuel Gabriel

Vaca BEYONCE FR1715185227 com filha 6
meses LYONCE PT818657223 (João Ormonde)

Almoço criadores carne, Terceira
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Para a tarde de domingo ficaram reservadas as visitas
às explorações dos criadores Maria de Fátima Toste Leal
da Costa e Maria Manuela de Meneses M. Baptista, que incluiu um lanche cedido gentilmente pela criadora e onde
houve lugar a mais uns belos momentos de convívio.

Grupo na ilha Terceira

PT118657250 e
JEITOSA PT918657251, JOEIRA
uela Batista)
Man
ria
(Ma
57
572
JAVA PT7186

INVENTOR PT216800933 filho APACHE MN (José Costa)

Animais Limousine da criadora Maria de Fátim
a Leal

Criador António Batista com LEROY PT118674566

da Costa

As visitas às explorações Limousine foram acompanhadas em
permanência pela ACL, e constituíram uma oportunidade para que
criadores de diferentes localizações
partilhassem ideias, analisassem e
discutissem opiniões, bem como
perspetivassem o futuro da raça
Limousine.A ACL congratula-se
com mais este evento de sucesso,
apesar das condições meteorológicas adversas na maior parte do
fim-de-semana, partilhando com
todos a força da raça Limousine e
agradecendo a participação dos intervenientes que ajudaram a levar
a efeito mais uma edição do Dia
Aberto, em especial aos criadores
das explorações visitadas e a todos
os que viajaram do continente e das
restantes ilhas, à Direção Regional
de Agricultura dos Açores, à Câmara
Municipal da Horta, ao Núcleo de
Criadores de Raças de Carne da Ilha
Terceira e ao criador Vasco Gomes
da exploração Caprichos do Prado,
Lda. pela cedência de algumas destas belas imagens.
A todos, muito obrigado e até
para o ano numa exploração Limousine perto de si.

ta

Confraternização na casa da família Batis

Foto de grupo final
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Os bezerros MOCINHA PT118402701 e MARGÃO PT118402701 (Maria Manuela Batista)
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DIVULGAÇÃO

“

Sobre
as carnes
vermelhas...

A Direção-Geral da Saúde considera que o consumo de carne
processada não é problemático, desde que seja moderado e de
preferência no quadro de uma alimentação variada e saudável,...

POR RUI VENTURA

ACL

Podemos comer carnes vermelhas e enchidos com moderação. Diversidade,
moderação e equilíbrio na alimentação não representam risco.

U

m estudo da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
revela que comer carne processada, como salsichas,
fiambre ou bacon, pode causar cancro
do cólon, colocando a carne processada na mesma categoria dos riscos de
fumar. O mesmo documento adianta
que as carnes vermelhas são "provavelmente carcinogénicas", potenciadoras
de cancro, embora a evidência científica quanto a esse facto ainda seja limitada.

A CARNE VERMELHA E A CARNE
PROCESSADA ESTÃO ISENTAS
DE RISCO PARA A SAÚDE?
A resposta é não, como tantos outros alimentos. Como de resto também
o açúcar branco que colocamos no leite
ou no café, os refrigerantes gaseificados adicionados com o referido açúcar,
produtos químicos e outros corantes,
os alimentos e as bebidas chamadas
“dietéticas” ou “light” com adição de
adoçantes químicos como o famoso
aspartame, a farinha branca refinada
comum na grande maioria de alimentos processados como pão e bolos, o
peixe de piscicultura que em muitos
38
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casos está contaminado com hormonas, pesticidas e antibióticos ou até as
pipocas embaladas para preparação no
microondas. Em suma, praticamente
tudo o que consumimos tem componentes potencialmente cancerígenos.
Por isso é acertado referir que na alimentação tudo o que foge à variedade,
em excesso, será sempre uma má opção.
O perigo reside sobretudo na carne processada, o que inclui bacon,
salsichas, presunto, carne enlatada ou
molhos à base de carne. Esta é definida
como carne que foi transformada através de um processo de salga, fumeiro,
fermentação ou outros processos para
melhorar o sabor ou conservação e
deve ser consumida com moderação.
A Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que o consumo de carne processada não é problemático, desde
que seja moderado e de preferência no

A CARNE VERMELHA PODE-SE
COMER SEM QUAISQUER RECEIOS?
A carne vermelha apresenta um risco menor. O estudo classificou a carne
processada como cancerígena e a carne
vermelha (carne de vaca, vitela, porco,
carneiro ou cabra) como possivelmente cancerígena. Cerca de 500 gramas
por semana (três ou quatro refeições
de carne), num contexto de alimentação variada e saudável, com diversidade, moderação e equilíbrio não representam risco.

HÁ FORMAS DE DIMINUIR O
RISCO?
Existem muitos alimentos que são
conhecidos por diminuir o risco de incidência de cancro. A DGS recomenda
o consumo, em conjunto com a carne,
de legumes e frutas, considerados “alimentos protetores”. A esta lista pode-se acrescentar os cereais não-processados, como o arroz e a massa.

Praticamente tudo o que
consumimos tem componentes potencialmente
cancerígenos.

A CARNE VERMELHA FAZ FALTA
AO ORGANISMO?
Sim, uma vez que se os nutrientes
presentes na carne vermelha não forem ingeridos noutros alimentos poderá levar à carência desses mesmos
nutrientes no organismo. A carne é
fonte de proteínas, ou seja, rica em
aminoácidos essenciais que o nosso

“

quadro de uma alimentação variada e
saudável, não devendo excluir alimentos, mas sim consumi-los com peso e
medida. Se, eventualmente, consumir
alimentos muito processados, que seja
com moderação.

corpo não produz e só são possíveis de
serem absorvidos através da alimentação. Também é fonte de vitamina B12,
não encontrada em alimentos vegetais,
e ferro, que possui melhor qualidade e
capacidade de ser utilizado pelo organismo quando comparado ao mineral
encontrado nos vegetais.

COMER CARNE VERMELHA TODOS OS DIAS PODE FAZER MAL
À SAÚDE?
Tudo na vida que é em excesso faz
mal à saúde e o caso da alimentação
não foge à regra. Dentro de um plano alimentar, o consumo de carne de
uma forma geral, pode estar presente
na ementa até três vezes por semana,
sem qualquer tipo de problema. Procure sempre alternar com carnes de
ave e peixe. Elas possuem nutrientes
diferentes e trazem outros benefícios
ao organismo, originando uma alimentação diversificada e mais saudável.

O FERRO DA CARNE VERMELHA
É MELHOR DO QUE AQUELE ENCONTRADO NOS VEGETAIS?
O ferro encontrado na carne vermelha tem maior taxa de absorção em
comparação às fontes vegetais, apesar
do ferro presente nos vegetais também
ser absorvido e metabolizado, mas em
menor proporção.

QUEM ESTÁ DE DIETA NÃO
PODE CONSUMIR CARNE VERMELHA?
A carne pode ser consumida por
qualquer pessoa, salvo por aqueles
com alguma patologia específica que o

impeça. Mesmo em planos alimentares
muito restritivos o consumo de carne
está sempre presente. A carne vermelha
só interferirá na dieta quando consumida em excesso e no caso de conter
gordura considerada em excesso.

FRANGO E PEIXE PODEM COLMATAR OS NUTRIENTES EXISTENTES NAS CARNES VERMELHAS?
A carne vermelha é o alimento com
maior teor de ferro, sendo muito importante, por exemplo, no combate
à anemia. Embora as carnes brancas
possuam quantidades semelhantes de
proteína, esse nutriente nessas carnes
não é aproveitado da mesma forma
pelo organismo quanto na carne vermelha, acabando por não suprir os nutrientes que se encontram nas carnes
vermelhas.

AS GRÁVIDAS NECESSITAM
CONSUMIR CARNE VERMELHA?
O consumo é recomendado, uma
vez que a gestação por si só já é um
fator de risco para o desenvolvimento
de anemias e o consumo de carne vermelha está relacionado com o fornecimento de ferro, importante no combate a doença. Além disso, como fonte
importante de vitamina B12, essencial
na formação do bebé, caso a gestante
opte por não consumir carne vermelha, terá de ser suplementada artificialmente.
Em jeito de conclusão reafirma-se
que o consumo de carnes vermelhas
inseridas numa alimentação saudável,
com diversidade, moderação e equilíbrio não representam risco. n
notícias Limousine
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POR RUI VENTURA

ACL

“COWSPIRACY”
Do 80 ao 8 no consumo
de carne animal
SERÁ ESTE O BODE EXPIATÓRIO PERFEITO DOS PROBLEMAS
AMBIENTAIS CAUSADOS PELA MÃO HUMANA?

P

ara quem não conhece, “Cowspiracy” trata-se de um
documentário que aponta a criação de gado para
consumo humano como a atividade do homem com
maior impacto no planeta, seja pela produção de gases com efeito de estufa, pela destruição das florestas para
pastagens ou pelo grande desperdício de água e poluição dos
solos.
Para os autores do documentário, comer carne animal
pode ser mais prejudicial para o planeta do que desperdiçar água em duches longos, conduzir carros poluentes ou a
produção de combustível. A grande maioria dos problemas
ambientais seriam resolvidos com o término da criação de
explorações de gado bovino e pela erradicação de consumo
de carne animal em toda a sua variedade.
“Cowspiracy” utiliza o medo para criar alarido e arrecadar
dinheiro para associações de duvidosa idoneidade financeira.
Não será necessário ser tão radical, mas como nada é
perfeito é possível dar azo a algumas modificações. A pegada ecológica causada pela criação de animais para consumo
humano ainda não está bem avaliada, sendo que a verdade
é que o mundo precisa de fazer mudanças através de uma
variedade de setores para resolver a alteração climática, não
apenas especificamente na redução radical do consumo de
carne animal.
É possível ainda afirmar perentoriamente que a produção
agrícola, quando feita de uma forma tradicional, pode efeti42
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Vacas no pastoreio.

Gado a pastar em terras íngremes.

papel importante no sequestro de carbono, na fertilização
dos solos através da incorporação de matéria orgânica e no
combate à desertificação, bem como no desempenho das
funções que outrora couberam aos animais selvagens, que
pastavam nas áreas agora ocupadas pela agropecuária.
Portugal tem também uma legislação apertada no que
diz respeito ao controlo do impacto ambiental da pecuária
uma vez que a criação dos animais é feita com o crescimento
dos animais ao ar livre, de acordo com o seu ritmo natural,
sem haver lugar a engordas. Os produtores agrícolas e pecuários são os primeiros a desejarem que seja alcançada uma
sustentabilidade no uso dos recursos das suas explorações
(água e solo), já que disso acaba por depender a viabilidade
da sua atividade. É promovido o pastoreio extensivo, o apoio
à biodiversidade doméstica e a limitação de encabeçamentos
por hectare.
Podemos afirmar também que quando o gado é criado ao
ar livre e alimentado com pastagem, está a combater o aquecimento global e a restabelecer o nível de carbono do solo.
Devemos, por isso tudo, apostar na criação de animais de
forma saudável.
Aqui estão algumas razões pelas quais você não tem que
se sentir culpado por comer um bom bife de carne limousine:

terreno útil para pastoreio, convertendo-o numa proteína
superior, passível de consumo humano através dos bovinos.

A água utilizada na criação de uma vaca ajuda a converter e valorizar a pastagem de um terreno inóspito em alimento para as pessoas.

O gado não nos fornece apenas carne para consumo, mas outro tipo de produtos.
Pense em toda a água que seria necessária gastar para fazer substitutos sintéticos para os produtos utilizados pelos
humanos, a partir dos bovinos: cabedal, insulina para diabéticos, ácido esteárico para uso em pneus, lápis de cor, desodorizante, maquilhagem, etc. Para ser possível replicar esses itens sem a utilização animal, eram exigidos não só uma
grande quantidade de água, mas também o gasto de combustível para a sua fabricação e respetivo transporte.

Em suma:
Importa relativizar os aspetos referidos quando se fala
de bovinicultura extensiva, realizada na Europa, com elevados parâmetros de qualidade e proteção ambiental, quando
comparada com bovinicultura em áreas roubadas às florestas tropicais ou grandes engordas intensivas com milhares
de animais que nunca viram erva.
Neste aparente confronto entre diferentes formas de alimentação humana a bovinicultura europeia estará sempre
bem colocada em termos de impacte ambiental. Vive integrada no ambiente rural e potencia o aproveitamento sustentado de áreas que de outra forma perderiam valor.
Importa acima de tudo entender esta diferença e fazer a
escolha pelos produtos nacionais, já que mesmo que o preço possa ser superior ao de produtos de outros continentes,
já que as exigências são muito superiores, o custo ambiental
será sempre menor. n

Poluição nas praias causada pela atividade humana.

O gado pasta em terras muito íngremes, acidentadas ou
com muita rocha sem qualquer tipo de utilização para cultivo/produção agrícola. Desta forma, terreno que simplesmente não teria qualquer uso produtivo transforma-se em

vamente ser importante para a preservação da biodiversidade. Um dos exemplos é a da gralha-de-bico-vermelho. Esta
espécie prefere as zonas de clareira no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Estas zonas de clareira eram abertas
tradicionalmente pelos rebanhos, por isso uma organização
ambiental portuguesa arranjou, para o projeto, um rebanho
de cabras criadas de forma tradicional que além de abrirem
clareiras para as gralhas, ajudam a controlar o crescimento
dos matos e consequentemente a prevenir incêndios.
No caso em concreto dos bovinos, estes poderão ter um

Diáriamente são consumidos muitos litros de água pelo Homem, quer em uso doméstico, quer em campos de golfe, por exemplo.
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43

1º CONCURSO
DE FOTOGRAFIA
LIMOUSINE

C

om o objetivo de despertar a curiosidade sobre a Raça Limousine e aproximar os leitores da Notícias Limousine
à própria raça, a ACL organizou o I
CONCURSO DE FOTOGRAFIA LIMOUSINE.
Foram apresentadas várias imagens das quais
expomos aqui aquelas que foram consideradas
as mais relevantes e enquadráveis no objetivo do
concurso. Os vencedores do concurso, segundo
o critério do júri, foram as imagens que melhor
definem as características da Raça Limousine,
como a docilidade e rusticidade.
O grande vencedor do 1.º prémio (100 euros em compras na Boutique Limousine) foi o
criador João Lago da exploração Pedra Risca do
Monte da Bugia - Portalegre com a fotografia
da fêmea Harmonia, que também teve direito a
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1

João Lago

Pedra Risca do Monte da Bugia
Portalegre

constar da capa deste ano da Notícias Limousine
2016.
No segundo lugar (60 euros em compras na
Boutique Limousine) foi a criadora Aletta Elisabeth de Beaufort da exploração Herdade Nave do
Grou em Arronches.
Em terceiro lugar (40 euros em compras na
Boutique Limousine) foi o criador João Lago da
exploração Pedra Risca do Monte da Bugia – Portalegre.
A todos os participantes a ACL agradece o
seu contributo na participação e cedência das
imagens, valorizando desta forma um pouco
mais a Raça Limousine.
Muito obrigado a todos.

2

Aletta Elisabeth de Beaufort
Herdade Nave do Grou
Arronches

3

João Lago

Pedra Risca do Monte da Bugia
Portalegre
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OPINIÃO
POR DAVID CATITA

CRIADOR DE BOVINOS LIMOUSINE

O dilema dos
omnívoros
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“

é possível comer sem causar
Na verdade não
nenhum dano à natureza é
apenas uma ilusão. Quando
existem milagres…
conseguimos ver para além
Não existe uma forma
desta névoa passamos a conseguir agir de forma mais
de sobreviver sem ser
responsável e inteligente, e
à custa de tirar a vida
em última análise de forma
a outros seres vivos.
mais sustentável.
Para que esta revelação
não seja baseada em exemplos de outros locais, distantes de nós e do nosso
entendimento, olhemos para os nossos próprios
exemplos em Portugal.
Se perguntar a um jovem perante dois pratos,
um com uma salada e outro com um bife de vaca,
qual das refeições é ambientalmente mais sustentável, seguramente que apontará para a salada,
olhando até com algum desdém para o suculento bife.
No entanto temos de lhe dizer que a salada
vem de um sistema de produção forçada, em estufas de plástico, em terrenos aterrados para serem obrigatoriamente horizontais, onde não podem faltar herbicidas, fungicidas e pesticidas, e
onde os nutrientes lhes chegam pela água de rega
os quais têm origem na extração mineral ou em
derivados do petróleo algures no mundo e que
chegam até nós em grandes petroleiros.
Se passarmos para uma exploração pecuária,
e podemos fazê-lo em minutos no caso do litoral alentejano, observaremos vacas a pastar tranquilas em pastagens fertilizadas organicamente
pelas próprias vacas, e onde a sustentabilidade
e a harmonia ambiental são a tónica dominante. Muitas vezes a pecuária extensiva é a melhor
forma de aproveitamento de áreas rurais, como
o montado, através da utilização agro-silvo-pas-

“

O

que será o jantar? Este dilema acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos e é desenvolvido
de forma interessantíssima por Michael Pollan sobre a história natural das opções
alimentares que nos rodeiam. A cada refeição o
autor faz uma retrospetiva sobre o que foi preciso
fazer para chegar àquele alimento, quer os de origem animal quer os de origem vegetal. Esta análise é extraordinariamente importante para que
não vivamos em plena incongruência, achando
que a soja geneticamente modificada e cultivada
em terras roubadas à Amazónia é melhor que um
bife de vaca que pasta tranquilamente no montado alentejano.
Na verdade não existem milagres… Não existe
uma forma de sobreviver sem ser à custa de tirar
a vida a outros seres vivos. Nunca nos alimentaremos de forma desprovida de culpa ou desprovida
de sofrimento. Essa é uma verdade inquestionável.
O que foi necessário fazer ao ambiente para
chegar àquele alimento é que nos deve fazer pensar uma vez que muitas das coisas que consumimos veem de locais remotos, onde o respeito
ambiental ou as boas práticas agrícolas são relegadas para segundo plano já que o consumidor
está muito longe desta realidade e uma boa campanha de marketing engana até os mais atentos.
A ilusão em que a sociedade ocidental moderna vive deve ser desmistificada. Esse lugar mágico
chamado supermercado, onde os camiões chegam pela calada da noite, de forma quase invisível, e enchem as prateleiras de todas as coisas
que nós queremos e em troca apenas é preciso
entregar o dinheiro, torna a sobrevivência um
dado adquirido e onde chega a parecer absurdo
que o mundo inteiro não tome as opções ambientalmente mais acertadas. Esta ilusão, na qual

No litoral alentejano pode-se observar a imensidão do plástico e do
artificial de um lado e as verdejantes pastagens do outro, com os seus
Limousine a pastarem tranquilos.
Fica então evidente que a pecuária está do lado da sustentabilidade.
toril, já que se trata de um sistema integrado em
que as atividades humanas se compatibilizam
com a componente ambiental, promovendo a
conservação do solo e a fixação de carbono.
O momento do sacrifício dos animais faz-nos
pensar a todos, em especial os seus criadores, que
são quem mais gosta deles e lhes dedicou uma
vida de trabalho… mas este momento faz parte
da vida, e como na máxima das equipas de salvamento marítimo, serve “para que outros vivam”.
Respeitar esse momento é também sinónimo de
evolução civilizacional, garantindo que ocorre da
forma mais tranquila e indolor possível.
Querer viver na negação da morte, arrastando-a para fora da vida, torna-nos menos humanos, como se vivêssemos num qualquer jogo de
computador, em que nunca se morre.
É contudo importante perceber que a pecuá-

ria não tem sempre o mesmo impacte ambiental.
Nas áreas extensivas de Portugal em que os animais pastam em liberdade, o impacte ambiental
é positivo, com incorporação da matéria orgânica
no solo, aproveitamento das pastagens, controlo
do mato para redução dos incêndios, entre outros. Noutras áreas do mundo a pecuária tem um
impacte ambiental negativo, nomeadamente em
zonas em que a pastagem resultou do abate ilegal
de floresta ou em explorações em que os animais
estão confinados toda a vida e só comem ração,
sem garantia do fundamental bem-estar animal.
É esta mais uma das muitas razões pelas quais
devemos preferir carne nacional, criada em regime aberto, de animais de alta qualidade e de apurada genética, e que para chegar ao nosso prato
tiveram uma vida sã e feliz e uma morte digna e
tranquila. n
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A CARVALHA DAS ERVAS TENRAS - PINHEL
PINHEL
• Beira Interior
• Clima temperado, com relativa influência mediterrânea
• Exploração de pequenas dimensões
Vista de vacas pastando na Quinta da carvalha

QUINTA DA CARVALHA

A Carvalha das
Ervas Tenras
Exploração Agro-Pecuária, Lda.
Pinhel é uma cidade portuguesa, pertencente ao
Distrito da Guarda, região Centro e sub-região da Beira
Interior Norte, com aproximadamente 3.500 habitantes.
É na freguesia de Ervas Tenras, com 4,87 km² de área
e 142 habitantes, que se situa A Carvalha das Ervas
Tenras, onde o casal António e Laura Paiva possui a sua
exploração de animais puros da raça Limousine.

A

altitude média da exploração situa-se ao redor
dos 655 metros, com reduzidas variações, com
um clima de grandes amplitudes térmicas, sendo
o verão muito quente e seco, dando lugar posteriormente a uma estação invernal muito fria ocorrendo geadas e nevões.
Na Quinta da Carvalha predominam os litossolos de
origem granítica, pobres em matéria orgânica mas que contém veigas ao longo da linha de água ocupadas por lameiros
tradicionais, caracterizados pela sua grande riqueza florís48
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tica e elevado valor forrageiro encontrando aqui o efetivo
pecuário a base da sua alimentação em pastoreio.
A Quinta está na família Paiva, desde há 4 gerações e há
cerca de 30 anos foi introduzido um lote de 20 vacas raça
Limousine, sem registo, adquiridas pelo pai do criador António Paiva. A adaptação dos animais foi rápida, de fácil maneio e sem grandes “exigências”.
Há 11 anos que Laura e António Paiva se ocupam da
propriedade, mantendo ainda algum desse efetivo. Em 2007
adquiriram um lote de novilhas e um reprodutor ouro ins-

Graças ao apoio e disponibilidade
permanente dos técnicos da ACL, é possível
os criadores manterem o entusiasmo pelo
melhoramento e produção da raça.
EVANTAIL FR8127130845

critos na ACL; importaram de França um lote de novilhas
prenhas e novo reprodutor RJ, de nome Evantail, em 2009.
Adquiriram depois mais dois lotes de novilhas, inscritas na
ACL. Atualmente possuem vacas e novilhas já nascidas na
propriedade.
O facto de as vacas serem bastante tranquilas é um aspeto muito positivo porque evita a “desestabilização” da
manada. O maneio alimentar é feito em pastoreio e o reprodutivo realizado com um reprodutor, contudo recorrem
a inseminação artificial, a determinadas fêmeas, para uma
renovação de sangues. O conhecimento e a experiência com
as vacas Limousine é francamente positivo no maneio, na
fácil adaptação, nos partos.
O criador ressaltou que é graças ao apoio e disponibilidade permanente dos técnicos da ACL, que ajudam a quem

vive tão longe de Odemira, “coração da raça Limousine”, que
os criadores mantêm o entusiasmo pelo melhoramento e
produção da mesma.
Consideram também que a participação em feiras na região Norte e Centro é muito importante para a divulgação
da raça, nestas regiões onde é menos conhecida.
Como limitações referem a ausência de unidades de concentração de oferta, com circuitos comerciais valorativos da
produção certificada em modo de produção biológica, ausência de sistemas de certificação da qualidade, a escassez de
produtores de raça, e ainda a classificação atual das fêmeas,
que requere que estas permaneçam na exploração até aos 18
meses de idade para obtenção de certificação adulta.
Em conclusão, os criadores referem a satisfação que têm
nas suas vacas e na sua qualidade. n
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ÁGUAS & DIAS, LDA. - LAGOS
LAGOS
• Algarve
• Clima mediterrânico temperado
• Exploração de pequenas dimensões

HERDADE DO PINHEIRAL

FORTE PT016041646 (à direita)

Águas & Dias, Lda.
Odiáxere é uma bonita vila
pertencente ao concelho de Lagos, em
pleno Barlavento Algarvio, rodeada de
uma grande beleza natural.
Esta é uma região de antiga
ocupação humana, existindo
vestígios arqueológicos da Idade do
Bronze, e pensando-se que terá sido
posteriormente habitada por Mouros.

A

nível natural importa destacar a vizinha albufeira
da Barragem da Bravura, que proporciona boas
condições de desporto e lazer, ou a Ria de Alvor,
situada entre o mar e o estuário do rio Arade,
dona de paisagens deslumbrantes e habitat de numerosas
espécies.
Odiáxere é uma das freguesias do concelho de Lagos,
com 31,85 km² de área e 2984 habitantes. É aqui que se situa a Herdade do Pinheiral, onde o criador Francisco Águas
possui a sua exploração de animais puros da raça Limousine.
O efetivo bovino Limousine de Águas e Dias, Lda. encontra-se no Cotifo, freguesia de Odiáxere, concelho de Lagos. Numa zona de solos férteis, sem grandes relevos onde a
50
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ICONE PT718001791

pluviosidade é pouca e onde se registam poucas amplitudes
térmicas, como é caraterístico do clima do Algarve.
O início da exploração data de 1994, quando ainda em
nome individual Francisco Andrez Águas, adquiriu 6 vacas dum outro criador da zona do Algarve. Em 1996 já em
nome da empresa associa-se à ACL e começa o trabalho na
vacada pura Limousine.
A escolha pela raça Limousine ocorreu maioritariamente devido ao facto de ser uma raça que se adapta melhor ao
maneio da exploração e de se obter com ela maior produtividade.
Atualmente o efetivo é constituído por 60 vacas, na grande maioria já criadas e recriadas na exploração, à exceção de
algumas adquiridas a Manuel Rocha Viana e Francisco José

A escolha pela raça Limousine
ocorreu maioritariamente
devido ao facto de ser uma raça
que se adapta melhor ao maneio
da exploração e de se obter com
ela maior produtividade.

Seromenho e 2 reprodutores: o Forte, adquirido a Diogo Bello Moraes, filho do famoso Tubarão (diversas vezes referido
nas várias edições desta revista) e o Icone.
O maneio alimentar é feito à base de pasto, feno e farinha. A reprodução é efetuada através de monta natural,
pelos machos anteriormente referidos.
As limitações da atividade na zona em que se inserem
têm especialmente a ver com o preço de venda dos animais.

Como mais-valias são referidos os produtos obtidos da exploração e o gosto pessoal pela atividade.
Em termos gerais os criadores referem como maior problema o encerramento do matadouro, visto que dessa forma têm mais dificuldade em escoar o produto e além disso
os custos de envio para outros matadouros são altos, assim
como a distância que é muito maior. n
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ANTÓNIO JOÃO ALEXANDRE - CASTELO DE VIDE
CASTELO
DE VIDE

• Alto Alentejo
• Clima mediterrâneo
• Exploração de médias dimensões
INOCENTE PT217726829, animal leiloado no Leilão de reprodutores Portalegre 2015

HERDADE DA CHAINÇA

António João Alexandre

Vacada entre solo rochoso

Toda a região testemunha a
presença do homem desde os
tempos mais remotos da sua
existência, pois os vestígios
arqueológicos, desde o
paleolítico até ao tempo atual,
comprovam a continuidade da
permanência dos ocupantes ao
longo das épocas.

Vista da Herdade da Chainça com Serra da Estrela coberta de neve

Vista da exploração

A

s linhas de água sazonais são abundantes e as
principais ribeiras (S. João, da Vide e de Nisa) irrigam os campos fazendo com que algumas zonas
apresentem bons níveis de humidade durante a
maior parte do ano, facto que permite o cultivo de várias espécies hortícolas e a existência de boas zonas de pastagens.
É na localidade de Alagoa, na freguesia de São João Batista do concelho de Castelo de Vide, com 76,2 km² de área
e 865 habitantes que o criador António João Alexandre possui a sua exploração de animais Limousine, sendo constituída por 37 fêmeas reprodutoras e o touro Garbo (Divertido
x Mas du Clo), de origem do criador Lúcio José de Sousa
52
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Madureira.
A vacada Limousine pasta na Herdade da Chainça, em
60 hectares de terreno pedregoso e dobrado com muito
montado de sobro e carvalho. Na superfície agrícola utilizável o criador faz culturas anuais, geralmente azevém para
pastoreio direto.
A maioria dos alimentos para as épocas de escassez de
pastagem são adquiridos fora da exploração e a escolha recai sobre feno, palha, alimento concentrado, silagens de milho, azevém e luzerna.
Esta é, segundo o criador, a grande dificuldade, o maneio alimentar é difícil de gerir devido à pouca superfície

CRAVINHO PT414545194

agrícola utilizável.
O início da criação Limousine nesta exploração em 2005
coincidiu com a aquisição de novilhas aos criadores, Aletta
Elisabeth de Beaufort e Ana Paula Pires de Almeida Costa.
O primeiro macho Limousine foi adquirido à criadora Aletta Elisabeth de Beaufort.
A época de cobrição decorre entre novembro e maio e as
vacas iniciam as parições a partir de agosto. Os vitelos dispõem sempre de comedouro seletivo com ração apropriada
até ao desmame.
Após o desmame, entre os 6 e os 8 meses, o criador não

O objetivo principal desta
exploração é a venda de
reprodutores Limousine,
considerando o criador que a
produção de animais para a
produção de carne é também
um destino adequado, onde
a raça Limousine apresenta
uma grande mais-valia.
divide imediatamente machos de fêmeas, ocorrendo esta
separação mais tarde quando leva as fêmeas para umas parcelas de menores dimensão onde faz a recria. A recria é feita
em regime extensivo, quer para os machos quer para as fêmeas, com uma alimentação à base de feno e ração.
O objetivo principal desta exploração é a venda de reprodutores Limousine, considerando o criador que a produção
de animais para a produção de carne é também um destino
adequado, onde a raça Limousine apresenta uma grande
mais-valia. n
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SOC. AGRICULTURA GRUPO DAVID, LDA. - OURIQUE
OURIQUE
• Baixo Alentejo
• Clima mediterrâneo
• Exploração familiar

GRIGRI FR4622092062

HERDADE DO QUINTAL

Sociedade Agricultura
Grupo David, Lda.
O concelho de Ourique, com
os seus 660 km2, situa-se na
confluência da região alentejana
com o Algarve (confina com o
concelho e a serra de Monchique),
integrando administrativamente
o distrito de Beja.

E
54
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De salientar a facilidade com que a vaca
Limousine mantém um bom estado
corporal sem ser necessário gastar muita
ração, aspeto muito relevante numa região
com condições tão duras.
HELICE FR2424552688

Criadores Manuel Guerreiro, Joaquim Guerreiro e David (filho de Manuel)

m termos climáticos, a região apresenta duas estações anuais bem definidas (Inverno, frio e pouco
chuvoso, e Verão, muito quente e seco, com temperaturas que ultrapassam com frequência os 40°
C), podendo ser designada como de regime mediterrânico. A
pluviosidade é baixa, com regimes de precipitação irregulares, com grandes variações de ano para ano.
Localizada na localidade de Grandaços, Concelho de Ourique, a exploração agro – pecuária Sociedade de Agricultura
Grupo David, gerida pelos irmãos Manuel e Joaquim Guerreiro, explora atualmente 500 hectares nesta região do país.
Destes 500 ha apenas 60 ha se destinam exclusivamente ao núcleo de vacas puras Limousine, os restantes 440 ha
destinam-se à criação de ovinos merinos e de porco alente-

Novilhas na exploração

jano, sendo estas duas últimas atividades as que mais tempo
ocupam à mão- de-obra familiar desta exploração que conta
apenas com um empregado.
Os solos são maioritariamente de classe E e D, sendo a classe C quase insignificante. O clima caracteriza-se por grandes
amplitudes térmicas, elevada insolação e fraca pluviosidade.
O início da bovinicultura na exploração aconteceu com
efetivos de raça Frísia em finais da década de 60. A estes animais frísios sucederam-se animais cruzados e nos anos 80,
começaram a adquirir animais puros Limousine.
O núcleo inicial foram 10 fêmeas adquiridas ao criador
José Manuel Cândido Costa, posteriormente reforçado com
mais fêmeas oriundas dos criadores José Rodrigues, Rui Costa Gonçalves e Willem Carp.

Os primeiros machos Limousine, o Eclair (Gaec Menudier) e o Jeton (Jean-Claude Bournazel) foram adquiridos em
França.
Os motivos pelos quais esta exploração elegeu a raça Limousine como raça para criar e explorar em linha pura em
detrimento de outras foram vários mas os responsáveis destacam entre outras o maneio comportamental, o índice de conversão, a rapidez de crescimento, a fertilidade e a facilidade de
partos. De salientar a facilidade com que a vaca Limousine
mantém um bom estado corporal sem ser necessário gastar
muita ração, aspeto muito relevante numa região com condições tão duras.
Atualmente a vacada é composta por 60 vacas de ventre e
4 touros importados, Grigri, Hélice, Illien e Jakob, sendo este
último uma co-propriedade com outro criador Limousine.
Os touros nunca estão em permanência na vacada e as cobrições são por monta dirigida, ação esta facilitada pelo comportamento dócil dos reprodutores Limousine.
A época de partos decorre entre julho e agosto e o criador prefere a concentração dos partos para esta altura porque estão mais disponíveis para assistir aos partos e porque
o desmame dos vitelos é feito em simultâneo e numa época
do ano mais favorável. Além disso é uma forma de prevenir
as diarreias neo-natal provocada pela E. Coli, uma vez que na

ausência de humidade esta bactéria tem mais dificuldade em
desenvolver-se.
Devido à escassez de água, a época em que as vacas têm
pasto de qualidade é relativamente curta, recorrendo este
criador a ração composta, fabricada na exploração, feita à
base de aveia, cevada, milho, soja e melaço, entre outros. O
maneio alimentar varia conforme a disponibilidade de pasto
e se a vaca está ou não parida.
Com recurso a unifeed é disponibilizado às vacas paridas
feno e aproximadamente 4 kg de farinha por dia. Os vitelos
têm até ao desmame comedouros seletivos sempre no pasto
à sua disposição.
Este efetivo de 60 cabeças come na altura da escassez de
pasto 3 rolos de palha por dia, quando há alguma disponibilidade de pasto esta quantidade diminui para 1 rolo. Os animais são alimentados apenas uma vez por dia.
Após o desmame, que se dá em maio, os vitelos andam na
erva sempre suplementados com ração.
Esta exploração salienta a facilidade com que vende os
futuros reprodutores após o desmame, entre os 10 e os 12
meses, a crescente procura de fêmeas e a elevada procura, por
parte de criadores com vacadas cruzadas de carne, que preferem comprar os vitelos/as com esta idade por forma a acabarem a recria nas respetivas explorações. n
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SOC. AGRÍC. HERDADE DO ALTO DO PINA - PALMELA
PALMELA
• Estremadura
• Clima temperado
• Exploração de média dimensões
DOURADO PT814457407

MONTE ALTO DO PINA

Sociedade Agrícola
Herdade do
Alto do Pina,
S.A.
Localizada em Palmela-Poceirão/
Marateca com uma área de cerca de
800 hectares a zona onde está inserida
a Sociedade Agrícola Herdade do Alto
do Pina, SA é caracterizada por vales
férteis com imensa água.

N

ascido em 1946, António Joaquim Gonçalves
iniciou o seu percurso profissional em França,
na década de 70. Foi fundador e administrador
de diversas empresas na área do vestuário em
pele, tendo em 1985 decidido expandir os negócios para
Portugal, onde criou uma fábrica e diversas lojas, em paralelo com as lojas de Paris.
O seu perfil empreendedor conduz recorrentemente a
investimentos em setores inovadores, e à frente do Grupo Libertas – que fundou e a que preside atualmente –,
aposta agora também nos setores das energias renováveis
e da agricultura em modo de produção biológico. A visão
56

notícias Limousine

O objetivo principal da Sociedade
Agrícola Herdade do Alto do Pina é a
autossuficiência em termos alimentares
com sementeira e prados permanentes.
de negócio incluiu sempre a preocupação ambiental e o
sentido de responsabilidade social no que concerne às comunidades onde intervém.
A exploração da Sociedade Agrícola Herdade do Alto
do Pina encontra-se totalmente em modo de produção
Biológico, com mais de 50% dedicada a exploração de cortiça 100% certificada e da melhor qualidade, destacando-se
ainda os pomares onde se destaca a maçã riscadinha de
Palmela DOP.
No ano de 2015 a Sociedade também iniciou a plantação de vinha, objetivo de 40 ha, com o intuito de construir
Adega própria.

O início de criação de animais Limousine ocorreu em
2008 com 20 vacas, de origem da criadora Maria da Graça
Praça Nunes Mexia Castelo Branco e um touro, o Dourado
(Almirante x Toulouse) adquirido ao criador Manuel Rocha Viana, e mais tarde o Ipiranga (Brincalhão x Villy) de
origem da Casa Agrícola Condes de Seia, S.A., sendo que
atualmente o efetivo já conta com cerca de 85 animais.
Até à data, todas as fêmeas nascidas na exploração têm
ficado para aumento do efetivo reprodutor e os machos
têm sido enviados para abate, em média por volta dos 1416 meses proporcionando carcaças de classificação U e R,

rondando os 450kg.
O facto da raça Limousine ser originária de França,
perfeitamente adaptada a Portugal, e a afinidade do criador António Joaquim Gonçalves com este país, tornou
incontornável tornar-se criador de animais de raça pura
Limousine.
O objetivo principal da Sociedade Agrícola Herdade do
Alto do Pina, atendendo a que se encontra em modo de
produção biológico é a autossuficiência dos bovinos em
termos alimentares com sementeira e prados permanentes, assim como a melhoria das pastagens de subcoberto.n
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JOVENS CRIADORES
Nesta edição continuamos com a apresentação de jovens criadores. Francisco
Luís Carvalho (representante da Francisco Luis Mendes de Carvalho Unipessoal,
Lda.) cuja exploração se situa no concelho de Alcácer do Sal e Vítor Trindade
Ricardo (representante da Sociedade Agro-Pecuária do Vale Feijoal, Lda.),
exploração essa implementada no concelho de Portalegre.

HERDADE DA CORTE VELHO /

ALCÁÇOVAS

Francisco Carvalho
Muito perto da histórica
vila das Alcáçovas, hoje
também conhecida por
ser a capital do chocalho,
encontramos a Herdade
da Corte Velho. A
propriedade pertencia
já ao seu avô, Francisco
Vicente Carvalho, que ali
nasceu e ali sempre viveu.

HIMALAYA PG12378004 e HARPA PG12404009

HEROINA PG12383023

O peso ao desmame é certamente
uma das grandes diferenças existente
entre os animais de raça pura
Limousine e os cruzados.

Francisco Carvalho acompanhado com o pai e médico veterinário

E

studante de Economia em Lisboa, sentia,
como sempre aconteceu desde que tem
memória, o apelo da terra, pois que ali deu
os seus primeiros passos, ali cresceu e ali
regressava sempre que tinha oportunidade. E foi
assim e por isso que, a certa altura, a terra teve mais
força do que os números e as teorias económicas
que então o ocupavam, e com apenas 23 anos decidiu abraçar uma autêntica aventura e passar a fazer
o que realmente gostava de fazer: dedicou-se em exclusivo à agricultura. Passou a trabalhar com o pai,
no momento em que o gosto que percorreu várias
gerações da família Carvalho, tinha, como não po58
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Lote Novilhas

HONOR PG12404036, HIDROMEL PG12404035 e HUNGRIA PG12404023

deria deixar de ser, chegado até si e tomado conta da sua vida.
Com um projeto jovem agricultor aprovado em 2012, decidiu
dedicar-se à criação de bovinos, tendo optado pela raça Limousine.
Iniciou a sua atividade de criador com um efetivo pecuário de
nove novilhas que adquiriu à Casa Agrícola Sabino Samora (7), à criadora Aletta de Beaufort (2), ao criador Leovegildo Quadrado Filipe (2)
e com o Hamilcar, um touro que adquiriu em França.
Atualmente, é proprietário de 9 vacas, 12 novilhas (três nascidas
já na Herdade, e outras adquiridas posteriormente ao criador William
Carp (6) e à Sociedade Agro-Pecuária Corte do Paraíso, Lda. (3).
No inverno, os animais que compõem o seu efetivo, para além das
pastagens permanentes, têm um suplemento de feno-silagem de erva;
já no Verão alimentam-se de pastagens naturais, em cerca de 30 hec-

tares da Herdade da Corte Velho.
Procurou sempre adquirir animais robustos, apostando na qualidade em detrimento da quantidade,
e melhorando sempre o maneio alimentar, pois já
como dizia o seu avô “as vacas parem pela boca”.
A inseminação é o próximo passo, com vista
ao melhoramento da genética do seu efetivo, bem
como a concentração de partos na mesma altura,
tentando que ocorram no final do Inverno, início
da Primavera, o que vê como sendo uma grande
vantagem, tanto a nível de alimentação como do

maneio.
A docilidade é algo que vê como fundamental.
A nível de produtividade os resultados são notórios, e deixam-no
muito satisfeito. Realça a grande diferença existente entre os animais
de raça pura Limousine e os cruzados: o peso ao desmame é certamente uma das grandes diferenças.
Associou-se à Associação de Criadores de Bovinos Limousine em
2014 e destaca o notável trabalho que a Associação vem desenvolvendo, junto dos produtores e em prol da raça. Deixa nesta oportunidade
um especial agradecimento à ACL, sempre muito presente e que tem
apoiado e encorajado de forma incomparável. n
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO VALE FEIJOAL
ALEGRETE - PORTALEGRE

Vítor Trindade Ricardo
É no Monte de Besteiros de
Baixo, no distrito de Portalegre
que está implementada a
exploração do jovem criador
Vítor Trindade Ricardo . O
gosto pela raça tem mais de
20 anos. Sempre que passava
à vizinha exploração Nave do
Grou, parava para ver os animais
excecionais que pastavam e
sonhava um dia poder vir a ter.

Vitor Trindade Ricardo com INFÍMA PT117790736

N

uma área de 40 hectares, com um efetivo de 20 fêmeas adultas, 5 adquiridas
à criadora Aletta (Nave do Grou), 15
adquiridas à Soc. Agricultura Grupo
David e 1 macho adquirido ao criador José Maria
Pacheco dos Reis, foi em 2014 que a Sociedade
Agro – Pecuária do Vale Feijoal, Lda. iniciou a sua
exploração Limousine, conseguindo nessa altura as
condições ideais para poder explorar a melhor raça
de bovinos do mundo.
Já antes do início da exploração Vítor Trindade
Ricardo foi sempre acompanhando praticamente
tudo o que dizia respeito à raça Limousine dentro
e fora do País, através de feiras, dos concursos nacionais e da internet… como grande fã que já era da
raça Limousine. Quando chegou a altura de com60
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prar animais a sua ideia estava definida como seria e qual seria a sua
proveniência.
O objetivo de Vítor Trindade Ricardo como criador é a criação de
fêmeas de topo, que se caracteriza por ser uma fêmea que nasça bem
(abaixo 44 kg), cresça bem (pelo menos 300 kg aos 7 meses), entre à reprodução com a idade e condição corporal adequada (24 meses – pelo
menos 650 kg), que tenha uma boa facilidade de parto e com uma
grande capacidade leiteira, sem nunca esquecer todos os outros parâmetros seletivos avaliados pela ACL, nomeadamente a docilidade.
Também é objetivo da Sociedade Agro – Pecuária do Vale Feijoal,
Lda. que este pequeno ramo da empresa seja sustentável porque só
dessa forma poderá ter viabilidade a médio longo prazo.
O maneio alimentar é feito com pastagem, complementada com
uma suplementação distribuída com unifeed todos os dias do ano,
variando a quantidade da mistura unifeed com a disponibilidade de
pastagem. Esta mistura é composta por feno, fenosilagem, silagem de

O objetivo da exploração da
Sociedade Agro – Pecuária do
Vale Feijoal é ser uma
mais-valia para a raça Limousine
e para a bovinicultura nacional.
JASMIM PT417892677 na vacada

milho, cevada, milho, soja e premix.
Os vitelos são suplementados com ração e feno,
tendo oportunidade de se abrigarem sempre que
queiram e têm acesso exclusivo a um prado de regadio.
Após o desmame é mantido o mesmo sistema
alimentar, apenas controlando as quantidades de
alimento distribuído. Isto porque o objetivo é a
produção de animais reprodutores.
No que diz respeito à reprodução, esta é feita
através de inseminação artificial a todas as fêmeas
que estejam prontas no dia 15 de Novembro de

cada ano com sémen de touros com características melhoradoras para
cada uma das vacas da exploração e passados 45 dias é feito o diagnóstico de gestação através de palpação, sendo posteriormente colocadas em
monta natural ao touro residente, Jasmim, até final de Maio.
O objetivo da exploração da Sociedade Agro – Pecuária do Vale
Feijoal, Lda. é ser uma mais-valia para a raça Limousine e para a bovinicultura nacional. Para a raça participando de forma ativa em tudo
o que seja possível e que esteja ao seu alcance, de uma forma humilde
e numa contínua aprendizagem. Para a bovinicultura nacional tentar
também ser uma mais-valia, tendo à disposição animais verdadeiramente de topo onde cada um dos seus clientes seja um cliente satisfeito, esclarecido e com garantia de que fez um investimento seguro. n
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CARNE
MORFOLOGIA VS CARCAÇA

Bovinos de carne

A descrição morfológica da componente muscular dos animais inscritos no livro genealógico da raça Limousine em Portugal é baseada em 5 postos do animal, conforme ilustração:
Largura da nádega

Em vida e em carcaça

Espessura
do lombo

No que diz respeito à parte anterior do animal, visto de
frente e em vida, avalia-se a largura de peito que corresponde
à parte anterior da carcaça, a pá.

Arredondamento
da nádega

POR RICARDO RODRIGUES

ACL

Tendo em conta que o principal objetivo de uma exploração de bovinos
de carne é a produção de um bezerro desmamado por vaca e por ano
da forma mais rentável possível, convém não descurar a seleção ou a
escolha de animais que melhor satisfaçam esse objetivo.

A

raça Limousine tem a grande vantagem de proporcionar a quem com ela trabalha, a possibilidade de escolha de animais de diferentes tipos morfológicos, denominados esqueléticos, musculares
ou mistos. A raça Limousine proporciona assim uma variabilidade genética que permite a cada criador, associado às
diferentes realidades de cada exploração e a diferentes maneios, a produção de diferentes produtos (diferentes tipos
de animais fenotipicamente).
Em bovinos de carne podemos falar em 3 tipos de produtos: o animal, a carcaça e a carne. Todos sujeitos a diferentes
fatores de produção e a diferentes fatores de quantificação
da sua qualidade. Como se pode ver na figura 1, são várias
as expectativas de qualidade dos vários intervenientes na cadeia de produção de bovinos de carne – carcaça – carne.
3 tipos de produtos,
3 tipos de expectativas de qualidade

Animal

Carcaça

CRIADOR

TRANSFORMADORES

• Performances
• Custos de produção
• Valorização do produto
(pesos, certificações, …)

Peça de Carne
CONSUMIDORES

Matadouros, Talhantes

•
•
•
•
•

Peso
Conformação
Estado de gordura
Rendimento em carne
Aptidão para conservação

•
•
•
•

Qualidades higiénicas
Qualidades nutricionais
Qualidades organoléticas
Qualidades sociais

Sendo o animal e a carcaça que ele vai produzir, os produtos que o agricultor, através de diferentes genéticas e fatores de produção, mais diretamente pode influenciar, surgem
várias questões:
yy Que tipo de animal se pretende para dar origem ao
62
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produto com a qualidade desejada e que proporcione
o melhor retorno financeiro possível?
yy Será esse produto: apenas um bezerro? um bezerro o
mais pesado possível? um bezerro o mais conformado
possível?
Independentemente do tipo de maneio, do tipo de alimentação, do tipo de clima, a escolha deverá recair sempre
em animais com a genética adequada para a obtenção do
produto final pretendido – Bovinos de Carne, sejam eles bezerros/as, novilhos/as, vacas ou touros.
Do ponto de vista do “animal”, este é avaliado através da
sua descrição morfológica, que não é mais que uma “fotografia/desenho” num determinado momento, evidenciando
os pontos fortes e os pontos fracos.
Já no que diz respeito à carcaça, esta é avaliada essencialmente pelo seu peso e pela sua classificação (conformação e
estado de gordura).
Atendendo a que há uma relação direta entre a morfologia de um animal com a classificação da sua carcaça; e que ao
escolher animais com melhor desenvolvimento muscular se
obtêm melhores classificações de carcaças, constata-se que a
raça Limousine é a que disponibiliza ao criador a possibilidade de escolher animais mais precoces, com maior potencial de crescimento, maior desenvolvimento muscular e por
conseguinte mais valorizados.

Entre espáduas

Ainda em vida e em relação ao dorso do animal avaliam-se o entre espáduas, a largura do dorso e a espessura do
lombo, que equivalem respetivamente, no que diz respeito à
carcaça, ao Acém, à Vazia, ao Lombo e à Alcatra, das peças de
carne mais valorizadas numa carcaça.

Largura do
dorso

Utilizando uma escala de 1 a 10 pontos, avaliam-se a largura e o arredondamento da nádega, a largura “entre espáduas” , a largura do dorso e a espessura do lombo. A avaliação é focada não só nos postos que correspondem às zonas
onde estão as peças de carne mais valorizadas como reporta
também às zonas correspondentes da avaliação e classificação de uma carcaça.
No que diz respeito à classificação de uma carcaça, e de
acordo com os regulamentos comunitários em vigor (CEE
nº 1208/81, 2930/81), esta baseia-se em dois critérios, a conformação e o estado de gordura (consultar grelha comunitária nas páginas seguintes).
Sendo que, a classificação de uma carcaça é baseada em 3
partes essenciais desta: a coxa, o dorso e a pá.
São estas 3 partes distintas, todas elas com a mesma importância (1/3 + 1/3 + 1/3) na classificação da carcaça, correlacionando-se com as diferentes partes avaliadas em vida na
morfologia do animal.

ALCATRA
LOMBO

VAZIA

ACÉM

No que à coxa diz respeito, avalia-se em vida o arredondamento e a largura da nádega, que correspondem na carcaça a diferentes peças tais como o pojadouro, a rabadilha, a
chã de fora, entre outras. »

COXA
1/3

arredondamento
e largura da
nádega

DORSO
1/3

entre espáduas,
largura do dorso,
espessura do
dorso

ARREDONDAMENTO

LARGURA

PÁ
1/3

largura
do peito
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CARNE

ESTADO DE GORDURA

GRELHA COMUNITÁRIA
DE CLASSIFICAÇÃO
DAS CARCAÇAS DE
BOVINOS ADULTOS
A classificação das carcaças de bovinos adultos efectua-se
apreciando sucessivamente:
- a conformação (seis classes: S, E, U, R, O, P)
- o estado de gordura (cinco classes: 1, 2, 3, 4, 5)
Para ser classificada em S, a carcaça de conformação
superior não deve apresentar qualquer defeito nas suas partes
essenciais.
Para ser classificada em E, a carcaça de conformação excelente
não deve apresentar qualquer defeito nas suas partes
essenciais.
Se, em relação às carcaças de conformação U, R, O, R a
carcaça não apresentar um carácter homogéneo ao nível
das suas três partes essenciais, adopta-se a classe que
abranja duas dessas três partes.
NB: As ilustrações das diferentes classes de conformação e
do estado de gordura correspondem ao nível médio da
classe.
Regulamento (CEE) n.° 1208/81
Regulamento (CEE) n.° 2930/81
Regulamento (CEE) n.° 1026/91

1 - Muito magra
Gordura de cobertura inexistente a muito ligeira.
Ausência de gordura no interior da caixa torácica.

2 - Magra
Pouca gordura de cobertura, com músculos quase sempre
visíveis.
No interior da caixa torácica, os músculos entre as costelas
são claramente visíveis.

3 - Média
Músculos quase sempre cobertos de gordura, com excepção dos da coxa e da pá; reduzidos depósitos de gordura no
interior da caixa torácica.
No interior da caixa torácica, os músculos entre as costelas
ainda são visíveis.

4 - Gorda
Músculos cobertos de gordura, mas ainda parcialmente
visíveis ao nível da coxa e da pá; alguns depósitos pronunciados de gordura no interior da caixa torácica.
Os veios de gordura da coxa são salientes. No interior da
caixa torácica, os músculos entre as costelas podem estar
infiltrados de gordura.

5 - Muito gorda
Toda a carcaça coberta de gordura, depósitos substanciais
de gordura no interior da caixa torácica.
A coxa está quase integralmente coberta por um camada
espessa de gordura, de forma que os veios de gordura são
pouco aparentes.
No interior da caixa torácica, os músculos entre as costelas
estão infiltrados de gordura.

CONFORMAÇÃO

S - Superior
Todos os perfis extremamente convexos; desenvolvimento
muscular excepcional com duplos músculos (tipo culard).

E - Excelente
Todos os perfis de convexos a superconvexos;
desenvolvimento muscular excepcional.

U - Muito boa
Perfis em geral convexos;
forte desenvolvimento muscular

R - Boa
Perfis em geral rectilíneos; bom desenvolvimento muscular.

O - Razoável
Perfis rectilíneos a côncavos;
desenvolvimento muscular médio.

Ρ - Medíocre
Todos os perfis côncavos a muito côncavos;
reduzido desenvolvimento muscular.

Coxa: muito fortemente arredondada, dupla musculatura,
fossas intermusculares visivelmente separadas
Dorso: muito largo e muito espesso até à altura da pá
Pá:
muito fortemente arredondada
O pojadouro sobressai muito sobre a sínfise (symphisis pelvis)
A alcatra é muito arredondada.

Coxa: muito arredondada
Dorso: largo e muito espesso, até à altura da pá
Pá: muito arredondada
O pojadouro sobressai bastante sobre a sínfise (symphisis pelvis).
A alcatra é muito arrendondada.

Coxa: arredondada
Dorso: largo e espesso, até à altura da pá
Pá:
arredondada
O pojadouro subressai sobre a sínfise (symphisis pelvis).
A alcatra é arredondada.

Coxa: bem desenvolvida
Dorso: ainda espesso mas menos largo à altura da pá
Pá: razoavelmente arredondada
O pojadouro e alcatra são ligeiramente arredondados.

Coxa: medianamente desenvolvida
Dorso: de espessura média
Pá: entre medianamente desenvolvida a quase chata
A alcatra é rectilínea.

Coxa: pouco desenvolvida
Dorso: pouco espesso, com ossos aparentes
Pá: chata, com ossos aparentes
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CARNE
(CONTINUAÇÃO)

Bovinos de carne

Em vida e em carcaça

Em termos de metodologia para classificar uma carcaça,
utiliza-se uma tabela de conversão que permite transformar
as notas da avaliação morfológica em notas de classificação
de carcaça.
DM

10 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2

1

CLASSIFICAÇÃO E E E U U U R R R O O O P P P
DA CARCAÇA
+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

O criador pode também assumir este método de avaliação dos seus animais, o que lhe permitirá também comparar
diferentes animais da mesma idade, mas com genéticas diferentes que resultarão em fenótipos distintos e por conseguinte em produtos de diferentes valias.
Estudos realizados em França revelaram que uma pequena diferença na classificação de carcaça, para animais da
mesma idade/sexo/raça, pode resultar em grandes diferenças no peso das carcaças.
PESO VIVO(KG)

842

(Vacas com 6 anos)

804

Classificação de carcaça

R- 3

U- 3

Rendimento em Carcaça (%)

49.9

56.8

Peso Carcaça(Kg)

420.1

456.6

Fonte: Institut de L´Elevage

Estimando-se, para 3 novilhos da mesma idade, com
fenótipos diferentes, diferentes pesos e diferentes classificações de carcaça os mais variados resultados.
PESO VIVO(KG)

500

600

650

Classificação de carcaça

O3

R3

U2

Rendimento em Carcaça (%)

55

60

65

Peso Carcaça (Kg)

275

360

422

Preço estimado (€/Kg)

3.60

3.76

3.84

Valor da carcaça (€)

990

1353

1620

OURICASULO

UNIPESSOAL, LDA.
Criador Limousine
Monte da Pedra
Aldeia dos Fernandes
ALMODÔVAR
Ouricasulo@gmail.com

Poder-se-á concluir que não é um animal mais pesado
que vai dar mais proveito ao criador no que respeita à sua
carcaça. Será o animal mais conformado, com melhor desenvolvimento muscular.
O tipo de acabamento/engorda realizado nas explorações e consequentes estados de gordura das carcaças também influenciam os proveitos obtidos nos produtos da exploração, tal como indica o seguinte exemplo:
PESO VIVO(KG)

804

(Vacas com 6 anos)

750

Classificação de carcaça

U- 3

R= 4

Rendimento em Carcaça (%)

55.75

55.08

Peso Carcaça (Kg)

456.6

413.1

Fonte: Institut de L´Elevage
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Tlm. 918992119

Pode-se concluir que a escolha da genética certa, associada aos melhores fatores de produção, pode resultar em
fenótipos muito diferentes, que por sua vez originará carcaças diferentes e que resultam em proveitos financeiros com
diferenças abismais.
“Apenas” através de registos, de pesagens, de avaliações
morfológicas, de avaliações genéticas, do conhecimento do
potencial da sua vacada e do produto que se pretende obter
da exploração se pode ser competitivo neste mercado.
A raça Limousine, não é a mais pesada, não é a mais gorda, mas é sem dúvida a que proporciona um melhor compromisso entre Qualidades Maternais/Qualidades Cárnicas,
com elevada precocidade e potencial de crescimento nos
seus bezerros, e os melhores rendimentos e classificações de
Carcaça. n

COMPOR TAMENTO ANIMAL

O bem-estar animal
como pilar do sucesso da
exploração de pecuária
LABORATÓRIO DE COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL
CENTRO DE INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SANIDADE ANIMAL (CIISA)
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA, UNIVERSIDADE DE LISBOA

A população mundial já ultrapassou
os 7,3 mil milhões e cresce a um
ritmo superior a 20 milhões por ano.
A FAO prevê que para alimentar
este crescendo de bocas seja preciso
duplicar a produção de carne e leite
até ao ano 2050.
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D

esde os anos 60 que a pecuária se tem industrializado
substituindo as pequenas quintas multifacetadas, com
baixo in-put, uso de recursos locais e mão-de-obra essencialmente familiar, por autênticas fábricas de animais.
Esta mudança surgiu quando, após a 2ª Guerra Mundial, escasseavam alimentos nas grandes cidades e pessoas para trabalhar as terras.
A este facto aliou-se um enorme avanço científico e tecnológico que
revolucionou a genética, a nutrição e o maneio dos animais. Passou-se a ter mais animais, em menor número de explorações e a produzir
muito mais depressa. Enquanto que em 1940 um agricultor alimentava, em média, 19 pessoas neste momento esse número ultrapassa
as 150.
A transformação foi tão drástica que rapidamente os níveis de
produção e a crescente competição, provocaram uma redução de
preços inimagináveis anteriormente. Assim, os produtos de origem animal tornaram-se permanentemente acessíveis à generalidade das pessoas. O lema passou a ser “produzir mais a
qualquer custo, desde que a baixo custo”. Mais ou menos na
mesma altura, surgiram as primeiras dúvidas e contestações.
Começou-se a perguntar: “Deverá realmente ser a qualquer
custo?”. Uma série de outros acontecimentos vieram a reforçar esta dúvida – a descoberta de contaminantes nos produtos de origem animal, sejam eles químicos, como hormonas,
antibióticos ou toxinas, sejam eles biológicos, como o prião
responsável pela BSE.
Na mente da sociedade começou-se a construir uma pirâmide
de critérios para os alimentos que chegava aos pratos. Já não importava tanto a quantidade e o preço, mas começou-se a exigir segurança e qualidade e também alguns requisitos novos – que o processo
de produção tivesse o mínimo impacto sobre o ambiente e sobre o
bem-estar animal. Aliás, rapidamente se percebeu que era essencial-

“

Felizmente que a Ciência... comprovou que a manutenção
do bem-estar corresponde a mais produto, menores custos
de produção e produtos de maior qualidade.

mente a falta de condições de bem-estar animal que
obrigavam à utilização de produtos químicos para
preservar a saúde e crescimento dos animais. Eram
os antibióticos e afins nas rações que mascaravam
os efeitos negativos das grandes densidades e das
permanentes situações de stress.
Em resposta a estas novas exigências do público,
começou a surgir a legislação obrigando os produtores a alterar muitas das suas práticas, que entretanto tinham-se tornado rotineiras e sendo vistas
por muitos como indispensáveis para continuarem
a produzir animais. A expressão “bem-estar animal” foi no início recebida pelos produtores com
receio e mesmo com alguma revolta, até porque foi
inapropriadamente usurpada e deturpada por organizações supostamente defensoras dos animais
que assumiram posições extremadas. A falta de
sentido pedagógico que acompanhou a introdução
de novas regras de bem-estar animal, também não
ajudou.
Felizmente que a Ciência entrou e cumpriu o
seu papel. Por um lado desmistificou a ideia do
bem-estar animal como opositor da produção animal, e, talvez mais importante, comprovou que a
manutenção do bem-estar corresponde a mais produto, menores custos de produção e produtos de
maior qualidade. Assim, são várias as vantagens –
para animal, produtor e consumidor – de assegurar
o bem-estar animal. Eis alguns exemplos:
yy ao garantir o bem-estar animal o sistema imunitário do animal é muito mais eficiente, redu-

“

POR GEORGE STILWELL

MÉDICO-VETERINÁRIO, PHD, DIPLOM ECBHM,

zindo a incidência de doenças, algumas delas mascaradas, responsáveis por fracos crescimentos e produções. A dor crónica, por
exemplo, conduz a falta de apetite e desvia recursos para debelar
a causa em detrimento das outras funções biológicas mais importantes, como por exemplo, a fertilidade.
yy no seguimento do anterior, em condições de bem-estar não são
precisos antibióticos rotineiros para garantir a saúde dos animais.
Isto reduz os custos de produção, enquanto aumenta a qualidade,
segurança e aceitação do produto final.
yy a satisfação dos criadores é comprovadamente maior, tornando-os mais atentos aos animais e respondendo mais depressa às suas
necessidades básicas. Isto corresponde a menos doença, menos
mortalidade e menores gastos com tratamentos.
Mas talvez a razão mais importante, e muitas vezes a mais esquecida pelos produtores, é que os valores éticos da nossa sociedade atual
evoluíram. Isto não só significa que passou a ser uma obrigação ética dignificar a vida (e morte) de um animal senciente, mas também
que é a imagem da produção amiga do animal que o produtor quer
e precisa transmitir para aqueles que, quer se queira quer não, são o
suporte final da produção – os consumidores. Ao deixar passar a ideia
da produção animal como algo nocivo e mesmo revoltante (e essa é
uma imagem que facilmente se generaliza), os produtores estão a dar
um gigantesco tiro no pé.
Em resumo, o bem-estar animal deve ser visto como uma peça
fundamental de todo o circuito, tantas vezes designado como do
“prado ao prato”. É fundamental porque está intimamente ligado ao
retorno económico. Ao mesmo tempo, o produtor deve conhecer e
fazer tudo para promover o desenvolvimento da ciência do bem-estar
animal. Deve perceber que, ao fazê-lo, está a garantir o futuro da sua
produção e do seu modo de vida. n
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A RELAÇÃO
HOMEM-ANIMAL
como melhoradora da sua vacada
POR INÊS MARTELO

ACL

A raça Limousine é
bastante conhecida e
apreciada por ser uma
raça de temperamento
dócil, característica
que tem vindo a
ser selecionada e
melhorada ao longo
dos anos.
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esde a sua domesticação
primitiva que o comportamento dos bovinos tem
vindo a evoluir. Atualmente essa evolução continua e resulta das
mudanças que vão acontecendo ao nível da seleção, do maneio, da alimentação e do aumento da intensificação da
produção.

QUE COMPORTAMENTO DEVE
O HOMEM ADOTAR
O momento do parto, os primeiros
meses de vida e o desmame são momentos-chave para estabelecer uma relação entre o criador e os seus animais.
A influência da mãe é fundamental
para a determinação da personalidade
dos animais jovens. Assim, é aconselhável concentrar a atenção na relação

com a mãe, de forma a habituar os
bezerros à presença do homem, desde
cedo. No entanto deve ter-se sempre
em atenção que por muito dóceis que
as mães sejam, podem sempre manifestar comportamentos defensivos e
de proteção da sua cria. O desmame
dos bezerros é um momento de grande
stress, pois é feita uma rutura do laço
de ligação entre a vaca e a sua cria, ficando os bezerros mais vulneráveis. O
criador pode aproveitar também esta
perturbação para entrar em contacto
com os animais.
O contacto com os humanos é essencial no que toca ao maneio que é
feito diariamente, no entanto, este pode
ser positivo ou negativo. É normalmente quando existe necessidade de levar os
animais à manga que o contacto entre

Os primeiros meses de vida e o
desmame são momentos-chave para
estabelecer uma relação entre o
criador e os seus animais.
A utilização de equipamentos adequados facilita as intervenções e diminui o stress do animal

os humanos e os animais pode ser negativo, pois muitas vezes são picados,
empurrados ou compelidos a avançar
contra o seu instinto e são esse tipo de
situações que os animais vão interpretar como uma situação desagradável,
dolorosa e stressante, resultando em
animais mais assustados. A utilização
de moto4 para movimentar os animais
de um sítio para o outro assim como fazê-los correr constantemente também
os ensina que a fuga é a solução preconizada pelo criador. Pelo contrário,
o contacto positivo, como coçá-los nas
zonas que mais gostam, utilizar movimentos mais lentos e suaves e falar de
forma mais gentil e baixa, vai fazer com
que se acalmem e diminuir o medo, resultando em animais mais calmos, relaxados e mais fáceis de lidar.
Todas as operações de manipulação e contenção dos animais devem ser
feitas com calma. Os animais conseguem aperceber-se da excitação ou do
medo das pessoas que se aproximam
deles, o que vai afetar a forma como
eles reagem às situações.

DE QUE FORMA A RELAÇÃO
HOMEM-ANIMAL AJUDA A MELHORAR A SUA EXPLORAÇÃO
Ao longo da sua vida os bovinos
vão tendo várias interações com os hu-

manos: as visitas do criador à exploração, a distribuição da alimentação, as
pesagens, a sincronização de cios e a
inseminação artificial, os exames andrológicos, as intervenções veterinárias, a visita dos técnicos e todo o tipo
de trabalho que é feito diariamente na
exploração, mesmo não existindo contacto direto com os animais, permitem
que estes vejam o criador e se habituem
à sua presença. Estas interações vão
determinar a existência de medo ou
apreensão por parte dos animais, pelo
que quanto mais frequentes forem as
visitas e quanto mais contacto existir,
melhor. É com a repetição das interações entre o homem e o animal que se
ganha confiança de ambas as partes.
É por isso essencial otimizar a relação homem-animal para assegurar
um maneio mais seguro e mais fácil. A
utilização de equipamentos adaptados
e corretamente instalados contribui
para melhorar esta relação, no sentido em que auxiliam e facilitam as intervenções que são feitas nos animais,
diminuindo o stress causado aos mesmos. Dessa forma, quanto mais calmos
os animais estiverem, em situações ou
procedimentos que têm que ser feitos
e que são considerados stressantes,
mais fácil e rapidamente o trabalho é
feito, o que resulta em benefícios para
o criador. A utilização de parques e

mangas de formas redondas, estudada
por Temple Grandin, ou a utilização
de uma saca na ponta de uma vara são
bons exemplos de como a utilização
dos equipamentos corretos ajudam a
manusear os animais sem grande esforço por parte do criador, ajudando a
melhorar o dia a dia da exploração.
No caso da raça Limousine, a docilidade dos animais é também muito
importante no que toca à participação
em eventos de promoção da raça e concursos. Para além de ser necessário que
os animais que participam neste tipo
de eventos sejam dóceis (no caso dos
concursos da raça é obrigatório que os
animais estejam domados e a arreatar)
é uma das melhores formas de publicitar e chamar a atenção para a exploração de origem destes animais, pois
é uma das características que chama
mais à atenção e que muitos criadores
de bovinos procuram.

DE QUE FORMA SE PODE
SELECIONAR/MELHORAR
O TEMPERAMENTO DOS
ANIMAIS?
Desde 2008 que a ACL tem recolhido informação relevante para o
processo de seleção pelo temperamento, tendo começado nesta data a avaliar e pontuar o comportamento dos
notícias Limousine
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COMPOR TAMENTO ANIMAL

O maneio é dos fatores mais importantes que influencia o comportamento dos animais

animais no campo, aquando da pontuação morfológica. É utilizada uma
escala de 1 a 7 para classificar o temperamento, sendo que considera-se um
animal com temperamento 1, um animal muito dócil e sociável, que procura
o contacto com as pessoas para ser coçado, e um animal de temperamento 7,
um animal muito agressivo, violento e
que avança contra as pessoas, com a intenção de marrar. Esta informação torna-se importante para o criador pois é

mais uma ferramenta que possui para
poder melhorar a sua vacada.
Existem vários fatores que influenciam a docilidade dos animais. Um deles é a genética, pois o temperamento
é uma das características que é transmitida geneticamente à descendência,
cuja heritabilidade é de 0,35. Um outro fator, e talvez o mais importante, é
o maneio, pois o comportamento das
pessoas influencia muito o dos animais.
Comportamentos de medo e ansiedade

vão despoletar o mesmo tipo de reações
nos animais. Para além destes fatores o
criador possui ainda outra hipótese, no
que toca à seleção e melhoramento do
temperamento, que passa por refugar
e eliminar da vacada animais que não
tenham um temperamento desejado e
que podem, em várias situações, destabilizar o resto da manada.
Em resumo, conclui-se que a docilidade dos bovinos tem imensas vantagens para a exploração: no que toca ao
maneio geral dos animais, à diminuição do tempo gasto nas diversas intervenções com os animais, à segurança
com que o trabalho é feito, à promoção
e publicidade que é feita à exploração e
ao bem-estar e saúde dos próprios animais. Sendo que o objetivo de todos
os criadores de bovinos é que a sua exploração seja rentável, a docilidade dos
seus animais deve ser então um fator
a ter em conta. Neste aspeto a raça Limousine é uma das melhores opções,
pois esta é uma característica presente
na genética desta raça. n

EMPRESA VETERINÁRIA
ESPECIALIZADA EM PODOLOGIA BOVINA
SERVIÇOS
Corte funcional
preventivo

FORMAÇÃO
Formação
para produtores,
técnicos e estudantes
Corte terapêutico
e tratamento de lesões
MATERIAL
Venda de material
Consultoria em saúde
especializado
podal e bem-estar animal para podologia bovina
geral@fincape.com 968722322 facebook.com/fincape fincape.com
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GENE SEM CORNOS
(Mocho)
POR PIERRE ROY CREALIM
POR NUNO CAROLINO INIAV, I.P.
POR FÁTIMA VERÍSSIMO ACL

A

descorna é cada vez mais praticada pelos criadores
de bovinos de raça Limousine em Portugal e em
França, mas também em muitos outros países. No
entanto, a legislação relativa a esta prática também está cada vez mais restritiva na Europa, em especial na
Alemanha e na Suécia. Em França e em Portugal já se começou a discutir a imposição de restrições mais apertadas relativamente ao uso da descorna, tal como nos países anteriormente mencionados. Este facto levou a que algumas raças se
antecipassem, criando touros sem cornos disponíveis para
inseminação e de bom nível genético, para oferecer aos criadores várias possibilidades de adaptação a estas restrições
legislativas (no que ao ato da descorna diz respeito, uma vez
que se considera estar em causa o bem-estar animal).
Neste sentido, a compreensão da transmissão do gene
“sem cornos/mocho” evoluiu, pois sendo um gene simples
situado no cromossoma 1, existem vários elementos que
podem perturbar ou mascarar o seu efeito.
O alelo sem cornos (P, do inglês Polled “sem cornos ou
mocho”) é dominante e a sua ação consiste em impedir que
os cornos nasçam do osso frontal do crânio, privando a entrada de nutrientes pelos vasos sanguíneos e neutralizando o seu crescimento. Os bovinos podem, assim, assumir
3 tipos de genótipos (PP, Pp e pp) com os correspondentes
fenótipos, conforme indicado no quadro seguinte:

GENÓTIPO

FENÓTIPO

GENÓTIPO
DO PAI

GENÓTIPO
DA MÃE

GENÓTIPO
DA DESCENDÊNCIA

PP

PP

100% PP

PP

Pp

50% PP e 50% Pp

PP

pp

100% Pp

Pp

PP

50% PP e 50% Pp

PP
(homozigótico dominante)

Sem Cornos

Pp
(heterozigótico)

Sem Cornos

Pp

Pp

25% PP, 50% Pp e
25% pp

pp
(homozigótico recessivo)

Com Cornos

Pp

pp

50% Pp e 50% pp

pp

PP

100% Pp

pp

Pp

50% Pp e 50% pp

pp

pp

100% pp

Quadro 1: Genótipo e fenótipos possíveis para o Gene Sem Cornos

Este alelo (P) “sem cornos“ não está presente de forma
natural na população Limousine que normalmente apresenta o genótipo pp (Com cornos).
Atualmente são conhecidas 2 mutações nos bovinos (al74

teração na sequência do ADN) que resultam na ausência de
cornos: mutação “CELTIC“, presente numa população de
bovinos escandinavos, cuja base foi a raça Angus, principal
fonte de introdução do gene sem cornos na raça Limousine; mutação « FRISIA », presente unicamente na população
Pienoire.
Por esta razão a inscrição de animais “sem cornos” no
livro genealógico português da raça Limousine, tem de ser
analisada e dum modo geral, é feita na secção anexa deste
(secção A2 – raça pura Limousine e não secção A1 – Puro
sangue Limousine), à semelhança do que ocorre também no
Herd-Book Limousin em França.
O gene sem cornos também é responsável por uma modificação do aspeto da base do crânio do animal, podendo
observar-se a formação duma dupla fila de pelos. No caso
dos machos, pode ainda verificar-se uma alteração ao nível
do prepúcio dos mesmos, ficando este diminuído.
O gene sem cornos (P) como é dominante a sua presença
é naturalmente identificável, sendo por isso também mais
facilmente selecionado (a favor ou contra a sua presença).

notícias Limousine

Quadro 1: Expressão genética do gene Sem Cornos - resultados esperados na descendência
PP e Pp – fenótipo sem cornos; pp fenótipo com cornos

Atendendo a que o gene sem cornos
não estava presente na população
Limousine original, foi introduzido
através de sémen de touros
Limousine norte-americanos.

A transmissão do gene sem cornos é, por vezes, afetada
por outro gene - o gene SCURS que causa um subdesenvolvimento dos cornos ou cornos soltos, desligados do crânio .
Este gene está localizado no cromossoma 19, ainda que trabalhos realizados em França pelo INRA tenham identificado mutações no cromossoma, que estão relacionados com
o gene SCURS, existem outros genes que também poderão
influenciar o gene “sem cornos”.
Trabalhos atualmente em curso na área da genómica deverão fornecer mais detalhes sobre a raça Limousine, mas o
gene SCURS só se exprime em presença do gene sem cornos
e está ligado ao sexo do animal. O gene SCURS mascara o
gene sem cornos, mais nos machos que nas fêmeas, se os animais são heterozigóticos SCURS. Estando presente, em cerca de 89% dos animais da raça Hereford e 70% dos animais
da raça Charolesa. O gene SCURS não foi quantificado na
raça Limousine, ainda que se observem situações pontuais
de animais fenotipicamente ditos SCURS : animais com cornos pequenos e que podem estar pouco ou mal fixos, movendo-se se os abanarmos.
Em França, país de origem da raça Limousine, o princípio
para a criação de touros geneticamente sem cornos foi o seguinte:
Atendendo a que o gene sem cornos não estava presente
na população Limousine original, foi introduzido através
de sémen de touros Limousine norte-americanos, com influência genética do “Red Limousine” e do “Black Limousine”, portadores do gene sem cornos (homozigóticos- PP e
heterozigóticos-Pp, obtido por cruzamentos anteriores principalmente com a raça Angus). Durante estas importações
sucessivas de sémen, foi assegurada a diversidade de linhas
para facilitar a possibilidade de futuros acasalamentos não
consanguíneos. O objetivo foi atingir um tipo morfológico
mais “francês”, elevando o nível muscular e assegurando entre outras coisas, um nível de valor leiteiro equilibrado.
As fêmeas heterozigóticas (Pp – sem cornos) foram obtidas através de sémen de touros franceses, para se assegurar o tipo morfológico mais francês, mas também através de
embriões homozigóticos (PP – sem cornos) importados, ou
outros machos nacionais heterozigóticos (Pp – sem cornos).
Os machos heterozigóticos (Pp) mais interessantes, resultado dos primeiros emparelhamentos, são difundidos,

em parte, através de contratos de emparelhamentos com fêmeas de muito bom nível genético para produzir-se fêmeas
heterozigóticas; que serão por sua vez postas à disposição de
todos os criadores interessados e, assim, através da inseminação artificial para uma difusão alargada desse gene sem
cornos na população.
No início, há já mais de 15 anos, foi o sémen dum touro dos Estados Unidos da América, chamado Ridges, que
foi importado e utilizado. Depois, veio o Skyforce, Trotski
(embrião norte-americano nascido no Luxemburgo e que
passou na estação de seleção de Lanaud em França) e em seguida muitas outras importações de sémen dos touros Rolf
(Dinamarca), Tellus (Suécia), Matteo, Tigris, Index (Alemanha), Jovial (Noruega) entre outros.
A França dispõe hoje duma gama alargada de touros heterozigóticos de 1ª geração como sejam Edda PO (Rolf x Rockstar x Louxor) ou Gunadark PO (Remix x Ozeus x Mas du
Clo x Ridges), este já um touro de 4ª geração.
A maior parte destes touros difundidos apresentam índices com valores interessantes, como sejam o índice Iboval
ISEVR (índice síntese de desmame) com valores entre 99 e
117. Os produtos obtidos são já comparados com a média
da população Limousine francesa.
Um touro como o CYAN PO é já largamente utilizado e
aclamado pelos criadores franceses principalmente pelo seu
índice IFNAS (Facilidade de Nascimento) de 114 para além
do índice CR (crescimento) de 107, índice de DM (Desenvolvimento Muscular) de 109, índice ISEVR (síntese de desmame) 116 e um índice de IVMAT (valor maternal) de 111 com
um índice de aleitamento de 98.
Os bons resultados de morfologia ao desmame dos touros homozigóticos confirmam-se também em vários países
estrangeiros para onde tem sido exportado este sémen, em
que Portugal não é exceção.
Os trabalhos de seleção através de emparelhamentos dirigidos com o objetivo de produzir animais sem cornos de
genética superior prosseguem. No presente, já existem algumas fêmeas homozigóticas “sem cornos” muito interessantes, de linhas bem consolidadas e os primeiros machos
homozigóticos “sem cornos” “franceses” estarão disponíveis
em breve. n
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Benefícios Económicos do
Melhoramento Genético
POR SÓNIA GERMANO

HOSPITAL VETERINÁRIO MURALHA DE ÉVORA

Esquema 1: Factores que afectam a produção e produtividade dos animais
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Considerando estes três factores como responsáveis pelo
desempenho produtivo de uma vacada, podemos aumentar
a produtividade melhorando a qualidade da genética e melhorando o ambiente da criação/produção.
O ambiente
envolve todos os
factores não ge...a escolha de animais
néticos que contribuem positiva
adaptados ao ambiente
ou negativamené o primeiro passo a
te para a expresseguir para alcançar o
são
fenotípica
do animal e consucesso produtivo.
sequentemente
para a sua produtividade. De um
ponto de vista restrito, inclui os efeitos proporcionados pelo
próprio sistema de produção utilizado, desde a sanidade,
maneio alimentar e maneio dos próprios animais ao maneio
dos solos e pastagens e ainda à própria gestão da exploração.
Pelo que a escolha de animais adaptados ao ambiente é o
primeiro passo a seguir para alcançar o sucesso produtivo.
Assim, para além de minimizarmos os efeitos negativos da
influencia do ambiente sobre o genótipo, reduzindo os custos de produção, maximizamos os efeitos positivos da interação genótipo ambiente, contribuindo para o aumento
da produtividade dos animais. Encontrado o melhor genótipo para o ambiente existente, dever-se-á proporcionar aos
animais as melhores condições de criação possíveis. Assim
Genética e Ambiente são igualmente importantes e devem
ser trabalhados em conjunto, pois não adianta possuir, por
exemplo, animais geneticamente superiores se a alimentação é pobre ou ter bons recursos alimentares se os animais
são geneticamente inferiores, em nenhum dos casos o resultado será satisfatório. A interação entre o genótipo e o ambiente mostra que diferentes genótipos respondem de for-

“

“

A

actual competitividade no mercado de bovinos de
carne juntamente à menor margem de lucro associada à sua produção tem aumentado a preocupação dos produtores quanto à gestão e rentabilidade do seu negócio. A necessidade de maximizar a eficiência
do sistema de produção, o qual é preciso ajustar constantemente às mudanças socioeconómicas que vão ocorrendo
no mundo, obriga a uma busca incessante pelo aumento da
produção e produtividade das vacadas.
A produção e/ou desempenho produtivo de um animal
dependem basicamente de 3 factores: 1) da genética, ou
seja, dos genes que o animal possui (genótipo = G) e para
o qual mãe e pai contribuíram de igual forma no momento
da fecundação; 2) do ambiente (A) em que este é criado, o
qual inclui não só a alimentação como a sanidade, maneio,
adaptabilidade da raça, etc.; e 3) da interação genótipo vs
ambiente (GA) que representa as expressões dos genótipos
quando expostos a diferentes condições ambientais. Assim,
de uma forma resumida, temos que a produção/produtividade é o resultado da soma da genética do animal com o seu
ambiente e ainda com a interação que existem entre ambos
(P = G + A + GA).

ma distinta às mudanças ambientais. Por exemplo, o melhor
genótipo para ambientes pobres (animais rústicos) não deve
ser o mesmo que melhor responde nos ambientes mais ricos
(animais de alto potencial produtivo).
O melhoramento do ambiente pode produzir resultados
mais espetaculares em curto período de tempo, como por
exemplo quando o produtor suplementa um grupo de animais, mas possui um custo mais elevado e não permanente.
Já o melhoramento genético, embora não tenha um ganho
tão expressivo em curto espaço de tempo como o melhoramento do ambiente, apresenta ganhos constantes, cumulativos e que não desaparecem. Quando o produtor melhora
os seus animais geneticamente o aumento da produtividade
é permanente. Uma vacada de qualidade é um património
para o produtor e pode ser formado sem custos excessivamente elevados. Para além de que o melhoramento genético
pode ser aplicado para aumentar a produtividade em qualquer nível de alimentação pois podemos trabalhar determinadas características genéticas que sejam mais favoráveis em
determinados sistemas de produção.
Com o desenvolvimento da produção de bovinos de carne e a necessidade de aprimorar cada vez mais as características de interesse económico, o melhoramento genético
animal torna-se uma ferramenta essencial para o produtor
obter uma maior eficiência produtiva com produtos de melhor qualidade e consequentemente uma maior rentabilidade económica.

De seguida são mostrados alguns exemplos de explorações de criadores de raça Limousine que trabalham no melhoramento genético dos seus animais, com vista o disponibilizar para o mercado reprodutores de qualidade. Não só
recorrem ao uso de Monta Natural (MN) como também ao
uso de Inseminação Artificial (IA), sempre conjugado com
a selecção dos melhores machos e também das melhores fêmeas. No caso da IA esta é realizada sobretudo nas fêmeas
que apresentam as melhores características produtivas com
vista a obter animais com um maior desempenho produtivo, e para além disso, procura-se conjugar o factor ambiente
de forma a que este não prejudique o desempenho produtivo dos bezerros filhos da IA. Ou seja, seleciona-se a melhor
época de partos da exploração para que os filhos da IA nasçam nesse período de tempo.
O primeiro gráfico mostra a média do peso ao nascimento dos bezerros filhos da MN+IA, ou seja, a média da exploração (coluna azul), a média do peso ao nascimento apenas
dos filhos da MN (coluna vermelha) e a média do peso ao
nascimento apenas dos filhos da IA (coluna verde). Na exploração 1 e 3 os filhos da IA apresentam pesos menores ao
nascimento, como consequência da escolha de um sémen
de um touro com facilidade de partos (características muito apreciada pelos produtores, sobretudo quando se trata
de inseminar novilhas). Na exploração 2, em que o produtor não procurou essa característica nos touros utilizados,
os filhos da IA apesentavam mais 3,5Kg do que os filhos da
monta natural.

O QUE É MELHORAMENTO GENÉTICO?
O melhoramento genético consiste na mudança da composição genética das populações, de forma a conseguir alterar determinadas características presentes nos animais
numa direcção que seja desejada pelo homem, isto é, desenvolver as características que sejam economicamente favoráveis à produção (p.e. conformação músculo-esquelética,
peso ao desmame, capacidade materna, precocidade sexual,
idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, etc.) e fazer
com que essas características sejam transmitidas à descendência e propagadas às gerações seguintes.
Para isso existem duas estratégias fundamentais, nomeadamente a Selecção Genética e os Sistemas de Emparelhamento. Com base nestas duas estratégias, procura-se utilizar
as diferenças genéticas existentes entre os animais da mesma
raça ou entre raças, organizando emparelhamentos que visam à obtenção da melhor combinação de genes nos animais da vacada. Assim, o produtor pode alterar a estrutura
genética da mesma, proporcionando ganhos genéticos mais
acelerados e aumentando a frequência génica favorável em
detrimento dos genes indesejáveis.
Existem várias biotecnologias reprodutivas (p.e. inseminação artificial, transferência de embriões, etc.) capazes
de aumentar o melhoramento genético de uma vacada de
uma forma mais rápida e eficiente. Entre elas destacamos
a I.A. por ser a mais eficaz e económica comparativamente
as demais, para conseguir esse melhoramento genético e aumento de lucratividade, tornando-se assim um importante
aliado do melhoramento genético.

Gráfico 1: PESO MÉDIO AO NASCIMENTO

O Gráfico 2 e 3, página seguinte, mostram o peso médio
aos 120 dias e aos 210 dias, respectivamente. Em qualquer
uma das explorações o peso médio dos bezerros filhos da IA
foi superior ao filhos da MN. Se eventualmente estes criadores vendessem os seus bezerros ao desmame, e considerando
um preço por Kg de 2,5 €, observe-se que todas as explorações apresentariam ganhos superiores com os bezerros
filhos da IA.
A próxima exploração é igualmente um criador de raça
Limousine que recorre apenas à Monta Natural, possuindo
para isso diferentes touros com distintas genéticas.
Analisando os gráficos 4 e 5 que compara os bezerros filhos do touro 1 (coluna vermelha) e touro 2 (coluna verde)
notícias Limousine
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aos 120 dias e aos 210 dias, respectivamente, pode observar-se que os filhos do touro 1 apresentaram pesos médios superiores aos filhos do touro 2 e, consequentemente, o lucro
obtido pela venda desses mesmos bezerros aos desmame,
considerando os 2,5€ por Kg, seria de 138€, aproximadamente, caso o produtor optasse por essa via de mercado.

tica da fêmea que é herdada dos seus pais e consiste não só
na capacidade de produção de leite como também no cuidado da mãe com a cria. No gráficos seguintes, que mostram o
peso médio aos 210 dias quer das fêmeas (gráfico 6) quer dos
machos (gráfico 7) filhos do touro 1, podem apreciar-se as
diferenças que existem entre os vários bezerros consoante a
sua mãe. É de assinalar que as fêmeas progenitoras presentes
neste efectivo apresentam idades compreendidas entre os 6
e os 14 anos e que os partos estão distribuídos em 6 meses,
entre o mês Outubro até Abril. Tendo em conta que o touro
é o pai para todos os bezerros nascidos e não descurando as
diferenças de idades entre as várias fêmeas e os diferentes
meses em que os bezerros nasceram, pode observar-se que
por exemplo, as fêmeas filhas da vaca 8, 9 e 10 apresentaram um peso aos 210 dias abaixo da média (linha vermelha
do gráfico 10) enquanto as fêmeas filhas da vaca 7, 12, 14,
16, 22 e 25, se destacaram das restantes por apresentarem os
maiores pesos aos 210 dias.

Gráfico 2: PESO MÉDIO AOS 120 DIAS

“

produtor em caso de insucesso,
aumento resultará em animais
Todos aqueles que não
como é o caso do baixo sucesso
com maior potencial de produatingirem níveis adequados
na inseminação artificial, perda
ção. Potencial este que se trado touro de elevada genética ou
duz sobretudo em kg de carne,
de qualidade e produtividade
mortes embrionárias e de bezercom os aumentos do peso ao
serão marginalizados no
ros antes da idade de desmame,
desmame, importante sobretuprocesso produtivo,...
mas são riscos que vale a pena
do para quem tem explorações
correr porque o melhoramento
de cruzamentos industriais em
genético traz ao produtor uma
que o lucro obtido provem da
das únicas possibilidades de ele
venda de bezerros ao desmame,
conseguir aumentar o lucro da
mas também, com o aumento
de qualidade das novilhas de substituição, já que estas se- sua exploração.
Provavelmente num futuro próximo, a economia globarão geneticamente superior às mães que lhe deram origem.
E se falarmos de raças puras, obter-se-ão animais com maior lizada fará com que a produção de bovinos de carne fique
qualidade, aumento de qualidade que comportará também numa situação em que apenas criadores com alta produtividade permaneçam no mercado cada vez mais competitivo e
um maior preço de venda pelo seu valor genético.
Claro que os custos de uma exploração que investe no selectivo. Todos aqueles que não atingirem níveis adequados
melhoramento genético são superiores a outra que não in- de qualidade e produtividade serão marginalizados no proveste, mas se esta exploração que arriscou investir no me- cesso produtivo, podendo ser até eliminados do mesmo e
lhoramento genético obtiver animais com maior potencial sair do ramo devido à inviabilidade económica do sistema
produtivo, esse investimento será sempre um investimento de produção utilizado. Assim, as palavras chave para os prolucrativo. O investimento que é necessário para o melho- dutores de bovinos de carne são: Aumentar a produtividade
ramento genético, como qualquer investimento, apresenta e melhorar a qualidade das suas vacadas com a melhor relariscos, riscos estes que poderão diminuir o lucro final do ção custo/beneficio possível. n
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GENÉ TICA E MELHORAMENTO

Gráfico 6: PESO MÉDIO AOS 210 DIAS DAS FÊMEAS FILHAS DO TOURO 1

No caso dos machos, observa-se que o macho filho da
vaca 13 apresentou um peso ligeiramente inferior à média e
que os filhos machos das vacas 4, 8, 15, 16, 17 e 19 apresentaram pesos muito bons ao desmame.

Gráfico 3: PESO MÉDIO AOS 210 DIAS

Gráfico 4: PESO MÉDIO AOS 120 DIAS

Gráfico 5: PESO MÉDIO AOS 210 DIAS

Contudo, os touros não são os únicos responsáveis pela
genética do bezerro. Estes contribuem apenas com 50% da
genética sendo que os outros 50% são herdados da mãe. E
para além desses 50% de contributo genético da mãe, ela ainda terá um papel fundamental na criação e produtividade
do bezerro, já que os mesmos dependerão da sua capacidade
maternal. A capacidade maternal é uma característica gené78
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Gráfico 7: PESO MÉDIO AOS 210 DIAS DAS FÊMEAS FILHAS DO TOURO 1

Perante os resultados obtidos nas várias explorações,
conclui-se que investir no melhoramento genético é sempre um beneficio económico porque qualquer aumento que
haja na genética da vacada por mais pouco que seja esse
notícias Limousine
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Preparação
Estética de
Animais
para Eventos

Exemplo de pentear morrilho

Animal corretamente parado com cauda bem preparada

Na preparação estética de
animais para eventos, quer
sejam eles destinados a
exposição ou concurso, é
muito importante que o
criador/apresentador tenha
em consideração alguns
aspetos que favorecerão o
objetivo da participação.

D

estacam-se alguns aspetos relevantes na preparação de animais para um
evento, com o objetivo de
embelezar de uma maneira sóbria os
animais aumentando assim o nível de
profissionalismo na apresentação num
concurso ou numa exposição.

NÍVEL DE AMANSIA DOS
ANIMAIS
É fundamental garantir que os animais estão mansos para o evento em
questão, nomeadamente que:
yy Estão calmos na presença do tratador, dos outros animais e do público;
yy Arreatam corretamente, sem tentar
fugir;
yy Param de forma solicita e conseguem manter a posição;
yy Permitem ser lavados e escovados.

LIMPEZA/BANHO
Para que o pêlo dos animais permita ser tosquiado e penteado tem
obrigatoriamente que estar bem limpo
e solto. Isto implica lavar os animais
com um champô indicado para o efei80
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to que pode facilmente ser adquirido
em lojas da especialidade, devendo
sempre escolher um produto com pH
neutro.
O local onde se pretende lavar os
animais deve ser alvo de alguma atenção, sendo ideal um sítio abrigado de
correntes de ar e pouco exposto a ventos, com algum desnível para não acumular a água do banho e com um piso
que não escorregue.
Deve existir um ponto fixo para
amarrar o animal, sempre pela corda
do cabeção e nunca pela corda de arganél no caso dos machos. Este ponto
fixo deve estar ligeiramente alto e os
animais devem ser amarrados com a
corda curta mas com um nó fácil de
desatar.
O tratador deve ser sempre portador de um canivete afiado para que se
for necessário cortar a prisão o consiga
fazer rapidamente.
O animal deve ser molhado progressivamente, de baixo para cima,
com uma mangueira com alguma
pressão e o excesso de sujidade deve ser
retirado enquanto se molha, com uma
cardôa ou escova de pêlo duro.
Quando já não houver sujidade

“

O objetivo é embelezar de uma maneira
sóbria os animais, aumentando assim o
nível de profissionalismo na apresentação.

que impeça a aplicação do champô
este deve ser espalhado de forma uniforme pelo corpo do animal e o pêlo
esfregado até que se produza bastante
espuma. Esta operação deve ser repetida até que a água que retira a espuma
não escorra suja. Após a remoção da
espuma, os animais devem ser escorridos com uma raspadeira para facilitar
a secagem do pêlo.
As raspadeiras que se encontram à
venda destinam-se normalmente a cavalos, devendo ter em atenção as duas
faces da raspadeira e nos animais mais
sensíveis, retirar o excesso de água com
a parte lisa primeiro, exercendo alguma pressão e só depois passar com cuidado a parte dentada, destinada a abrir
o pêlo.
Caso exista a possibilidade de recorrer a um secador potente esta opção
é favorável já que deste modo se consegue dar um aspeto mais volumoso ao
pêlo (atenção ao local onde se realiza
esta operação evitando o local da lavagem com água acumulada junto às
patas do animal). Se não for possível,
deve-se aguardar que os animais sequem naturalmente, num local abrigado do vento e do frio. Quando o pêlo se

“

POR ANTÓNIO CORREIA

ACL

Terço posterior penteado e tosquiado de forma a acentuar a largura e
comprimento

apresentar completamente seco pode-se começar a avaliar como pentear e o
que tosquiar.

PENTEAR E TOSQUIAR
A forma como se penteia e como se
tosquia não têm como único objetivo o
embelezamento os animais. Estes processos permitem colocar em destaque
os pontos fortes e eventualmente disfarçar algumas características morfológicas menos boas.
Primeiro é necessário identificar
essas características, com sentido crítico, como se estivesse a ser submetido
a avaliação num concurso. Quando se
definir o que há a destacar ou a disfarçar é necessário, conjugando a escovagem com o corte (tosquia) intervencionar esses pontos.
Com os pentes e escovas consegue-se evidenciar e aumentar o volume.
Por exemplo toda a zona do ventre e
costela do animal deve ser penteada
de baixo para cima, contra o correr do
pêlo, até á linha do dorso.
Em raças de carne como a Limousine, deve-se dar especial atenção ao
terço posterior do animal. Observan-

do a traseira do animal a forma correta de pentear será puxar a pelagem do
interior das pernas para fora, desde o
curvilhão até aos trocânteres, evidenciando a largura da nádega dos animais.
A tosquia da cauda pode ajudar a
dar destaque ao volume da traseira ou
a corrigir o arredondamento de perfil.
Os pêlos da cauda em animais com
pouco arredondamento não devem ser
completamente tosquiados, devendo
ir acertando e acentuando a redondez
com uma tesoura.
Em animais com uma nádega redonda, a cauda pode ser tosquiada
aproximadamente um palmo acima da
borla, até à base de inserção, destacando o arredondamento e o comprimento da nádega.
Quando os animais são muito redondos de nádega mas têm um fraco
comprimento de nádega pode-se optar por não chamar a atenção para o
comprimento da nádega e evidenciar
de uma forma menos usual a largura
e arredondamento, tosquiando apenas
o troço de cauda que corresponde ao
meio da nádega. Pode-se ainda evidenciar a largura e comprimento de nádenotícias Limousine
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Exemplos de cauda tufada

ga tosquiando um retângulo por baixo
da cauda dos animais.
Os pêlos da ponta da cauda ou borla devem ser bem lavados e penteados,
apresentando um aspeto solto ou tufado, conforme o que se pretende. A tosquia do ventre e esterno dos animais
deve ser evitada uma vez que o volume
do pêlo destas zonas salienta a pro-

fundidade dos
animais. A tosquia da barbela
pode chamar a
atenção para a
largura de peito
dos animais.
Nos machos
os pêlos da bragada
devem
estar cortados
à tesoura. Esta
operação deve
ser
realizada
com bastante
cuidado pois,
para além de ser uma zona muito sensível dos animais, o tratador está numa
posição muito vulnerável.
Ao contrário de outras raças em
que a cabeça e o testuz do animal é
completamente tosquiado, na raça Limousine, os pêlos e a ondulação não se
tosquiam devendo ser apenas lavados
e escovados.

Nos machos pode-se chamar a
atenção para o pescoço e morrilho tosquiando uma forma retangular desde a
base do pescoço até perto das orelhas.
Em animais em que a ligação do
dorso ao entre espáduas não é harmoniosa pode-se pentear a zona onde é
mais notória essa desigualdade, dando
mais volume ao pêlo.
Os pêlos das orelhas devem ser
acertados também à tesoura para que
sejam visíveis as marcas auriculares,
devendo esta operação ser realizada
com o máximo de cuidado.
Os membros dos animais Limousine por norma não têm muito pêlo, mas
se for o caso deve-se proceder apenas a
pequenos cortes corretivos à tesoura,
sempre tentando evidenciar a finura de
osso da raça.
Para acabar, e como retoque, pode-se recorrer a abrilhantadores de pêlo
ou mesmo fixadores, como laca para
humanos ou abrilhantadores para cavalos. n
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REPRODUÇÃO

Recolha de sémen
em explorações
Limousine

Formador Nicolas Restituito explica como pontuar um animal

Avaliação da condição geral do aparelho reprodutor do touro

Recolha de sémen por eletro-ejaculação

Preparação das palhinhas para enchimento

POR DAVID CATITA

ACL

O

elevado valor genético de
local onde este se encontra, mesmo
A qualidade genética
alguns touros Limousine
que também sejam machos, uma vez
do património
nacionais tem levado ao
que o comportamento para estabeaumento das ações de relecimento de hierarquias nos gruLimousine apresenta-se
colha e armazenamento de doses de
pos pode implicar que os animais se
bastante consolidada
sémen para utilização futura. Esta
montem entre si e isso resulte numa
e a procura de sémen
necessidade resulta, por um lado, da
redução de material seminal dispoimportância de salvaguardar doses de
nível.
Limousine nacional tem
um touro de especial valor caso aconExistem diferentes métodos de
cada vez mais procura.
teça alguma fatalidade e, por outro
estimulação da ejaculação, ilustranlado, permitir a sua utilização futura
do-se nas fotos uma recolha com
em fêmeas não aparentadas, já que no
utilização de um eletroejaculador
caso dos bons touros os seus proprietários guardam bastan- retal. Este método apenas deverá ser realizado por veterinátes fêmeas da sua linha genética, de onde resulta uma dimi- rios com experiência, especialmente se se tratar de touros
nuição do número de potenciais vacas a beneficiar.
adultos. A exteriorização do pénis nem sempre ocorre, o que
A recolha de sémen a touros Limousine nas explorações pode dificultar a recolha do sémen, que é realizada com o
nacionais terá, no futuro, uma relevância crescente, uma vez auxílio de um colector munido de um tubo de recolha e de
que a qualidade genética do património Limousine se apre- uma haste para condução à distância.
senta bastante consolidada e a procura de sémen Limousine
Após a recolha do sémen é necessário avaliar a qualidade
nacional tem cada vez mais procura.
do mesmo ao microscópio, especialmente em termos de conO processo de recolha de sémen em explorações Limou- centração espermática, uma vez que dela depende a diluição
sine passa pela avaliação prévia da sanidade do touro em a realizar. Após a diluição adequada realiza-se a identificação,
questão, com o objetivo de assegurar o maior êxito possível enchimento e selagem das palhinhas, as quais são posteriora esta ação, que naturalmente é perturbadora da rotina ha- mente submetidas a um protocolo de arrefecimento progresbitual do animal.
sivo e congelação. Em condições normais podem resultar de
Para que a recolha seja um sucesso é necessário adaptar um touro Limousine adulto, em monta natural, entre 50 e
um local na exploração, próximo da manga de contenção, 300 doses de inseminação por cada procedimento de recolha.
que possa servir de laboratório temporário, o qual deve ser o
Agradece-se o contributo para este artigo ao Prof. Dr.
mais limpo e fresco possível, com luz e ligação à eletricidade, Nestor Chagas e Silva da Faculdade de Medicina Veterináonde se possam colocar os equipamentos necessários, como ria da Universidade Técnica de Lisboa o qual, através da sua
o microscópio, contentores de azoto líquido, frigorífico, ma- sapiência e dedicação, tem feito desta técnica uma realidateriais veterinários diversos, entre outros.
de de sucesso em Portugal. Agradece-se igualmente à Drª.
O touro a ser submetido ao procedimento deverá es- Carina Santos e ao Dr. Joel Antunes que o auxiliaram neste
tar em abstinência sexual nos 10-12 dias que antecedem a procedimento e ao criador Vasco Gomes pela colaboração e
recolha, incluindo a não introdução de novos animais no fotografias.
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Enchimento das palhinhas de sémen

Selagem das palhinhas de sémen

Arrefecimento e congelação das palhinhas de sémen

Após a recolha do sémen é necessário
avaliar a qualidade do mesmo ao
microscópio, especialmente em termos de
concentração espermática, uma vez que
dela depende a diluição a realizar.

50 a 300

Em condições normais podem
resultar de um touro Limousine
adulto, em monta natural, entre 50
e 300 doses de inseminação por
cada procedimento de recolha.

Palhinhas de sémen já congeladas em azoto líquido
notícias Limousine
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REPRODUÇÃO
ORÇAMENTO ESTIMADO PARA MONTA NATURAL

Inseminação
Artificial vs
Monta
Natural

Nº de vacas

85

Taxa de fertilidade (vacas)

80%

Nº novilhas

15

Taxa de fertilidade (novilhas)

70%

Peso médio dos bezerros aos desmame

250 KG

Preço médio dos bezerros ao desmame

600€

Preço médio de compra dos touros

2500€

Nº de touros necessários

4

Preço residual dos touros ao fim dos
4 anos

1000€

Épocas de cobrição por touro

4

Despesas de manutenção por touro

600€

POR RICARDO RODRIGUES

ACL

Desde os meados dos anos 40 do século passado que a IA
tem sido utilizada comercialmente na Bovinicultura. Em
muito maior escala nos bovinos de leite, onde ganhou um
peso enorme no melhoramento genético das explorações.

G

radualmente esta técnica tem vindo a ser cada vez
mais utilizada pelos criadores de bovinos de carne, porém, em pequena escala e principalmente
em criadores de animais em “linha pura”. Em vacadas industriais há uma pequena percentagem de criadores
a utilizar esta técnica conjuntamente com a sincronização
a tempo fixo, mas com tendência a aumentar. Considera-se
que o que tem travado o crescimento desta técnica tem sido
principalmente a dificuldade em perceber a relação custos/
benefícios, e visto que são tantos os fatores que podem influenciar os resultados, muito dificilmente se chegará a uma
resposta concreta.
Só para dar alguns exemplos, a vantagem ou desvantagem económica da Inseminação artificial em relação à utilização de touros em Monta Natural (MN) depende de, sem
qualquer tipo de ordem e hierarquização:
yy Valor genético dos bezerros
yy Custo do sémen
yy Custo de aquisição do touro
yy Acréscimo nos pesos dos bezerros desmamados
yy Taxas de fertilidade
yy Preço de venda dos bezerros
yy Peso de abate
yy Intervalos entre partos
yy Mão-de-obra disponível
yy …
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No exemplo a comparar o produtor irá inseminar 85
vacas mais 15 novilhas utilizando um método de sincronização a tempo fixo, denominado CoSynch. Os custos serão
estimados, podendo variar, quer os custos das hormonas,
quer o custo do sémen a utilizar, bem como o custo com o
veterinário que depende do nº de vacas, da distância para as
deslocações ou mesmo do tipo de serviços prestados (sincronização X controlo de gestação X ecografias X etc…)

As despesas de manutenção de um touro representam
um valor muito variável, sabendo-se desde logo que o ambiente e o maneio das explorações nunca são iguais.
Na tabela seguinte exemplifica-se uma forma de calcular
os custos/despesas por touro/ano.

Vacas/
CoSynch
Novilhas

Custos acrescidos

Por Touro
Custos anuais (1):
(2500€-1000€)/4

375

Custos anuais de manutenção

600

Riscos de utilização (2):
0.2[(2500+1000)/2]

Taxa de Passagens à Custo Insemindor
gestação
manga
Sémen
/vaca
50%

3

20€

30€

Na tabela seguinte ilustra-se uma exploração tipo, com
taxas de fertilidade acima da média, 80% para vacas e 70%
para novilhas, uma média do peso ao desmame de 250Kg, e
um valor de venda dos bezerros estimado em 600€. Quatro
touros serão necessários para manter um rácio touro/vaca
aceitável, o seu custo de aquisição será de 2500€ e estima-se
que ficarão na exploração 4 épocas de cobrição. Considera-se
um custo de manutenção de 600€ por ano/touro e um valor
residual de 1000€ ao fim das 4 épocas de cobrição/touro.

Acréscimos nas receitas

350

Hormonas

2500€

Peso Adicional
Dos Bezerros Ao
Desmame

20Kg/Bezerro

Sémen

2000€

Preço Pelo Peso
Adicional

2400€

Veterinário/
Inseminador

3000€

Aumento Na Percentagem De Bezerros

5%

Mão De Obra Adicional (1)

150€

Bezerros
Adicionais

3000€

Total Parcial

7650€

Total Parcial

5400€

Total
1500
2400
1400

Custos anuais representam a desvalorização anual do touro e é calculado como a diferença entre
o valor original do touro e o seu valor residual a dividir pelo nº de épocas de cobrição.
(2)
O valor do risco de utilização é o risco de o touro ficar incapacitado, quer por morte, doença,
infertilidade, etc. É calculado pela metade da soma entre o custo de aquisição e o seu valor
residual, multiplicado pela possibilidade de essa perda ocorrer.
(1)

25€

IA VS MONTA NATURAL : ORÇAMENTO PARCIAL

CUSTOS/DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS TOUROS

EXEMPLO DESCRITIVO DE UM PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO

Protocolo Hormonas

monta natural.
Do lado dos custos ter-se-á em conta também a mão-de-obra adicional para o maneio de sincronização e inseminação de 100 animais.
Se a taxa de sucesso rondar os 50%, e, tendo em conta
que apenas se irá realizar um protocolo e uma inseminação
por vaca, será necessária a manutenção na exploração de 3
touros, 2 para as vacas e 1 para as novilhas por exemplo. Significa que serão necessários 3 touros em vez dos 4 se utilizarmos unicamente o método de monta natural. Em relação
aos custos, essa redução do nº de touros pode contabilizar-se pela redução do proveito da venda de um touro pelo valor residual de 1000€. Do lado dos proveitos essa redução no
nº de touros necessários implica uma redução na despesa de
1 touro por ano.
Também do lado das receitas, o exemplo assume que o
uso de genética superior vai resultar num acréscimo no peso
dos bezerros desmamados em 20Kg/bezerro. Assumindo
um valor de 2.4€/Kg (600€/250Kg), resultará num acréscimo de 2400€ [2.4€ x 20Kg x 50bezerros (taxa de 50% de
sucesso nas inseminações, assumindo uma mortalidade de
0%)].
Como se está a utilizar um protocolo de sincronização,
influenciando assim a taxa de ovulação e a taxa de fertilidade é esperado um acréscimo na percentagem de bezerros
desmamados estimado em 5%. Que resulta num valor adicional de 3000€ (5x600€).

O quadro seguinte irá comparar os custos de usar IA em
vez de apenas a monta natural. Um orçamento parcial irá
comparar o aumento de custos por se utilizar a IA (Hormonas, sémen, veterinário, e mão de obra) com o aumento das
receitas gerado pelo uso da IA, tendo em conta que apenas
se vai utilizar uma inseminação/vaca. Todas as que não ficarem gestantes da inseminação irão ser beneficiadas por

Redução nas receitas

Redução nos custos

Redução do preço
residual de um touro

1000€

Redução do custo
anual de um touro

1325€

Total

8650€

Total

6725€

Diferença = -1925€

Mão de obra adicional: Assume-se que para o maneio extra de sincronização e Inseminação de
100 vacas será necessário a utilização de mão de obra extraordinária com um valor estimado de 2
trabalhadores X 5 horas X 5€ X 3 dias.
(1)

Assumindo todas estas variáveis, o resultado dos custos/
benefícios tem neste caso um peso elevado do lado dos cusnotícias Limousine
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tos. Significa que para este caso, em particular, não é de todo
vantajoso a utilização do uso da IA como alternativa ao uso
de touros em Monta Natural.
O custo, ainda elevado, de todo o processo de inseminação, para este caso concreto de uma vacada industrial, para
ser vantajoso teria que resultar, por exemplo, em bezerros
com um fenótipo muito superior aos bezerros filhos dos
touros que estão na vacada.
É pois, de extrema importância conhecer os resultados
da própria exploração, perceber que tipos de animais se tem
e que tipo de produtos são resultantes da exploração, para
se poder fazer uma comparação económica entre IA e Monta
Natural.
Através da informação existente sobre os valores genéticos não só dos touros de IA, como também dos touros Limousine certificados pela ACL, disponibiliza-se ao criador
informação que permite uma escolha mais ponderada possível. Perceber que tipo de emparelhamento será o melhor
para cada vaca de uma determinada exploração, para se tentar obter um produto com determinadas características.
No caso de explorações de animais puros Limousine e
inscritos no Livro Genealógico, verificou-se nos últimos
anos um aumento significativo nos animais nascidos filhos
de touros de IA, como se pode comprovar na tabela seguinte.

ANO

2013

2014

2015

ANIMAIS NASCIDOS E
REGISTADOS NO L.G.

3143

3519

4016

ANIMAIS FILHOS DE
TOURO DE IA

243

304

365

% DE ANIMAIS FILHOS
DE TOUROS DE IA

7,7

8,6

9,1

A nível de performances individuais, ao comparar os Pesos Corrigidos (PC) aos 210 dias, de todas as explorações,
sem diferenciar idades das vacas, épocas de parto ou sexos
dos bezerros, verifica-se que a média referente aos animais
filhos de touros de IA é substancialmente vantajosa. Porém,
ao comparar as médias dos PC210 entre animais filhos de
touros de IA e animais filhos de touros de MN, apenas em
explorações que têm os dois tipos de animais (filhos de IA +
filhos de MN) verifica-se que a diferença é pouco significativa, havendo até um ligeiro proveito para os animais filhos
dos touros em Monta Natural presentes nas explorações.

DADOS PROVISÓRIOS
PARA ANIMAIS NASCIDOS
EM 2015

PC210
MONTA
NATURAL

PC210 IA

TODAS AS EXPLORAÇÕES

287,6Kg

308,4Kg

EXPLORAÇÕES COM MN E IA EM
SIMULTÂNEO

307,67Kg

304,74Kg

Jeitoso

Orgulho na Raça Limousine!
Reprodutores Selecionados

Monte Vale S. Tiago | ebotelho52@gmail.com | 932 961 289

Estes resultados vêm realçar que uma das grandes vantagens da IA é a variabilidade genética que se pode introduzir
nas explorações e não tanto os ganhos em termos de peso
na balança. A possibilidade de melhorar um fator genético
em concreto com um determinado touro para uma determinada vaca ou novilha, através de um vasto leque de opções,
das mais diversas proveniências, é sem dúvida uma enorme
vantagem da IA e que está hoje em dia ao alcance de todos.
No entanto, salvo exceções, o uso de touros em Monta
Natural é na maior parte dos casos a opção mais vantajosa.
O uso de um touro Limousine, devidamente certificado,
é sem margem para dúvidas a melhor opção. n

http://www.animalar.com/pt/rumenco
Telefone: 236651197
Telemóvel: 919186521
E-mail: magno.pinto@animalar.com
[Escreva aqui]
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Queratoconjuntivite
Infeciosa Bovina (IBK)

Fig. 3
Lacrimejamento
Fig.1 Incidência de IBK em cada
mês. Dados do Reino Unido.

Um problema de bem-estar
e produtividade

Fig. 4 Medo da luz

Fig.5 Contração
das pálpebras

POR RITA AFONSO

ZOETIS

Fig.2 As moscas alimentam-se das secreções oculares e disseminam a doença

A queratoconjuntivite infeciosa bovina (IBK), comummente conhecida
como pinkeye (olho cor de rosa) é uma doença que afeta bovinos de
todas as idades sendo mais frequente em animais jovens e durante os
meses de verão1 (Fig.1).

A

IBK pode ter várias causas,
bacterianas ou virais. A Moraxella bovis é a bactéria mais
frequente e importante.
O contágio entre animais dá-se sobretudo através das moscas (vetores)
que se alimentam das secreções oculares e disseminam a doença (Fig.2).
Para além da presença destes insetos
existem outros fatores que predispõem
à ocorrência de IBK, são eles a luz solar, as poeiras, o pólen e os restolhos.
Devido à facilidade com que esta doença se dissemina entre os bovinos, um
surto de IBK pode atingir rapidamente
uma grande proporção dos animais da
exploração2.
Existe um conjunto de sinais que
indicam que o animal pode estar a desenvolver um episódio de IBK. Numa
fase inicial verifica-se, frequentemente, lacrimejamento (Fig.3), fotofobia
(medo da luz) (Fig.4) e contração das
90
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pálpebras (Fig.5). À medida que a
doença evolui os sinais vão sendo mais
visíveis podendo ocorrer ulceração
(Fig.6), opacidade da porção exterior
do olho (córnea) (Fig.7) e podem mesmo desenvolver-se lesões irreversíveis,
nomeadamente, perfuração e cegueira
(Fig.8).
Uma vez que esta é uma doença que
provoca sofrimento ao animal, por ser
dolorosa e comprometedora do bem-estar, quando presente na exploração
é um fator claramente comprometedor
da produtividade. Alguns estudos indicam que o peso ao desmame de vitelos
em pastoreio pode ser significativamente afetado3.
O controlo da IBK passa pelo controlo as moscas na exploração. Embora seja impossível eliminar todas as
moscas, é muito importante a implementação de um plano que permita
reduzir a concentração destes insetos.

A desinsectização dos animais com um
produto próprio para o efeito permite
reduzir a quantidade de moscas que
circulam entre animais.
Após a instalação da doença na exploração, uma das bases de tratamento
é a antibioterapia, que pode ser administrada localmente (injeções na conjuntiva ocular, pomadas, colírios) ou
via injetável (antibiótico injetável).
Por vezes é necessário repetir o tratamento, pois os tecidos lesados podem levar várias semanas a recuperar2.
. A escolha da via de administração
deverá ter em conta a repetição dos
tratamentos: várias administrações
implicam contenções repetidas dos
animais. Os antibióticos injetáveis de
longa ação poderão ser de bastante
utilidade, sobretudo quando é necessário medicar grupos de animais afetados ou quando se trata de animais
em pastoreio, difíceis de reavaliar ou

voltar a tratar. A IBK é uma doença de elevada contagiosidade que
afeta sobretudo animais jovens nos
meses mais quentes. O controlo
das moscas pode diminuir o risco
de ocorrência da doença, contudo,
uma vez detetados os primeiros sinais reveladores da sua presença na
exploração, e confirmada a causa de

origem bacteriana, a antibioterapia
é uma importante forma de tratar a
doença. Fale com o seu médico veterinário sobre as medidas a tomar
no que diz respeito ao controlo e
tratamento desta doença que compromete o bem-estar animal e consequentemente a produtividade da
exploração. n

Bibliografia
1. NADIS (National Animal Disease Information Service), UK
2. Frisch, J.E. (1975) Animal production 21, 265-274
3. Radostis, O.M., Gay, C.C., Dlood, D.C., Hinchcliff, K.W. (2000) Veterina Medicine (9th
edition), Pub. W.B. Saunders

Fig.6 Úlcera
da córnea

Fig.7 Opacidade
da córnea

Fig.8 Perfuração da
córnea e cegueira
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“

...foi possível isolar,
a partir das diversas
amostras enviadas, duas
estirpes diferentes de
Moraxella,...

L
A
E
R
O
CAS

“

Casos práticos
em explorações Limousine

Por norma na primo-vacinação são
necessárias duas administrações, sendo o reforço administrado cerca de três
semanas após a primeira aplicação. É
na resposta secundária, induzida por
este reforço, que existe a maior produção de anticorpos e é adquirida a
“memória imunológica”, que permite
desencadear uma resposta celular citotóxica. A revacinação deve ser feita
anualmente, privilegiando o período
anterior à época de maior risco para a
patologia.

Ocorrência de um surto de queratoconjuntivite
infeciosa bovina (IBK) em animais Limousine
POR ANA COVA

MÉDICA VETERINÁRIA
CLINICA VETERINÁRIA DE SERPA
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que foram usadas para produção do
soro vacinal. A produção laboratorial
do soro vacinal para cerca de 200 animais teve um custo aproximado de
quinhentos euros.
Sabendo que os animais jovens são
os mais afetados, de uma forma geral
e concretamente nesta exploração, foi
nestes que se iniciou a aplicação da
vacina, tendo-se observado uma diminuição do número de casos clínicos.
No entanto a realização do protocolo
vacinal coincidiu também com a redução da presença do vetor (mosca) e por
isso os resultados finais, no que respeita à eficácia da vacina, ficaram parcialmente comprometidos.
Em resultado do período de atividade imune ser reduzido, o protocolo
de vacinação foi retomado no início
de 2016, com o objetivo de garantir a
imunidade durante os meses de primavera e verão, em que se observa maior
taxa de incidência. n

mente reconhecível mesmo em sistema a partir de microrganismos patogéniextensivo, já que na primeira fase os cos isolados de amostras provenientes
animais apresentam-se chorosos e com
sensibilidade à luz,
evoluindo para pequeFoi proposto ao criador a produção de
nas ulceras na córnea,
uma vacina específica para as estirpes
opacidade e em última
instância, cegueira.
da doença existentes na exploração.
Após aconselhamento com o médico
veterinário foi proposto ao criador a produção de uma vacina específica para as de um animal doente ou morto e que
estirpes da doença existentes na explo- se destinam a ser utilizados no trataração, tendo sido contactado o Labo- mento de outros animais da mesma
ratório Sorológico Português (Venda exploração.
Nova – Amadora) com o objetivo de
A eficácia deste tipo de vacinas está
estabelecer o protocolo de recolha de diretamente relacionada com a sua esamostras para posterior produção do pecificidade, isto é, o facto de serem
produzidas com as estirpes patogénisoro vacinal.
As vacinas de manada ou autova- cas encontradas nas amostras da excinas são medicamentos veterinários ploração e faz com que a prevenção
imunológicos inativados, produzidos seja direcionada e eficaz.

“

“

N

uma exploração Limousine da zona de Serpa
(margem esquerda do rio
Guadiana)
observou-se
na primavera de 2015 uma ocorrência significativa de animais infetados
com Moraxella spp, provocando vários
casos de queratoconjuntivite infeciosa
bovina (IBK), conhecida vulgarmente
como picada da mosca. Esta designação deve-se ao facto da mosca funcionar como vetor da bactéria (meio de
transporte) e ser uma das principais
causas na disseminação da doença. No
entanto, existem outros fatores que
predispõem ao aparecimento da mesma tais como stress no maneio, condições ambientais excessivamente secas,
poeiras e pólens, entre outras.
Trata-se de uma infeção bacteriana,
de aparecimento agudo e que tende a
espalhar-se de forma rápida, afetando
um ou ambos os olhos. A sintomatologia associada a esta patologia é facil-

A utilização dos medicamentos
imunológicos, além de mais económica, contribui para a redução da administração de antibióticos e das resistências bacterianas.
Só com uma amostra com qualidade se conseguem fazer bons isolamentos bacterianos. As amostras devem ser
recolhidas antes do início de qualquer
tratamento, ou pelo menos 5 dias após
a administração de antibióticos.
Os animais Limousine escolhidos para a recolha de amostras foram
aqueles em que se observou sintomatologia, de preferência na fase inicial,
tendo sido submetidos a uma recolha
de exsudado ocular com zaragatoa esterilizada. Estas foram acondicionadas
em frio e remetidas no próprio dia para
as instalações do Laboratório na Amadora.
Neste caso, foi possível isolar, a
partir das diversas amostras enviadas,
duas estirpes diferentes de Moraxella,
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SANIDADE
A OENANTHE CROCATA

Plantas Tóxicas
para Bovinos
POR SARA GARCIA

ACL

A Oenanthe crocata é uma
planta perene, herbácea,
com raízes tuberosas, que
pode atingir até 150 cm de
altura. É também conhecida
como embude, prego-dodiabo, rabaça, salsa-do-rio,
canafreicha. É mais frequente
em Portugal, Espanha,
França, Reino Unido e
Marrocos. E nesta edição da
Notícias Limousine vamos
dar-lhe o devido destaque,
por ser uma planta tóxica
para bovinos.

A

Oenanthe crocata é uma planta
perene, herbácea, com raízes
tuberosas, que pode atingir
até 150 cm de altura. É também conhecida como embude, prego-do-diabo, rabaça, salsa-do-rio, canafreicha. É mais frequente em Portugal,
Espanha, França, Reino Unido e Marrocos. E nesta edição da Notícias Limousine vamos dar-lhe o devido destaque,
por ser uma planta tóxica para bovinos.
A Oenanthe crocata tem uma folha
muito semelhante à folha da salsa (Figura 1), daí que possa ser confundida
com a mesma. As suas raizes são tuberosas, cilíndricas, grossas e compridas,
assemelhando-se à cenoura, mas de cor
mais clara (Figura 2). E é na raiz que reside o maior potencial tóxico da planta,
pois o seu cheiro é agradável e adoci-

Figura 1 - Pormenor da folha da Oenanthe crocata (Fonte www.naturdata.com)

94

notícias Limousine

cado, atraindo os bovinos, no entanto
possui álcoois acetilénicos como a Oenantotoxina, o Oenantenol e a Oenantenona, tóxicos para os animais.
A Oenantotoxina é uma neurotoxina que mesmo em pequenas doses,
ataca o sistema nervoso central e outras partes do organismo. É frequente
encontrar referências bibliográficas
que referem que são apenas necessárias
1 a 2g da raiz por Kg de Peso Vivo, no
entanto estão também descritos casos
de bovinos cuja dose letal foi de apenas
50g para um animal adulto com cerca
de 500Kg.
Os primeiros sintomas podem aparecer após 30 minutos da ingestão de
uma dose tóxica da raiz: timpanismo,
dificuldades respiratórias (dispneia),
secreção excessiva de saliva (hipersiália), dilatação das pupilas, entre outros.
Após a ingestão, a morte do animal
pode ocorrer entre 1 a 3 horas.
Para prevenir estas situações críticas, é importante visitar os locais de
pastoreio dos bovinos, e saber identificar a planta. No final do verão, quando
os recursos alimentares disponíveis são
menores, os bovinos tendem a pastorear junto dos cursos de água ou zonas
mais húmidas, à procura das primeiras
ervas, podendo encontrar com maior
facilidade as raizes e ingeri-las. Também na altura das primeiras chuvas e
enxurradas, pode haver tendência para
as raizes ficarem desenterradas, ficando
assim mais acessíveis aos bovinos.

Figura 2 - A raiz da Oenanthe crocata - a parte mais perigosa da planta

“

O agricultor deve percorrer
os cursos de água
existentes na exploração,
para se certificar que não
existem plantas desta
espécie nos mesmos

“

Conhece bem as plantas que coabitam
com os bovinos na sua exploração?

O agricultor sabendo esta informação de antemão, deve percorrer os cursos de água existentes na exploração,
para se certificar que não existem plantas desta espécie nos mesmos, ou em
caso de existirem, retirar todas as raizes
de Oenanthe crocata, tendo especial
atenção para não deixar as raizes desenterradas ao cimo da terra. Deve re-

Figura 3 - Dispersão da rabaça em Portugal
(Fonte www.naturdata.com)

petir este processo cerca de 1 mês após
as primeiras chuvas, para fazer nova
confirmação, pois podem surgir novos
rebentos da planta por esta altura.
Agradecimento: A ACL agradece especialmente ao criador Manuel Acácio Saraiva de
Sousa, por nos ter proporcionado informação para a produção deste artigo.
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Besnoitiose Bovina

Uma doença emergente em Portugal,
com implicações na produção animal
POR FILIPA CORREIA

VETHEAVY

O QUE É A BESNOITIOSE BOVINA?

SINAIS CLÍNICOS

A besnoitiose bovina é uma doença parasitária causada
pelo protozoário do filo Apicomplexa Besnoitia besnoiti formador de quistos. Existem duas formas evolutivas intracelulares, os taquizoítos e os bradizoítos. Os taquizoítos estão
presentes nas células endoteliais, neutrófilos, monócitos,
histiócitos, granulócitos e células de sertoli. Os bradizoítos
ocorrem nos vasos da derme, tecido conjuntivo, testículos,
globo ocular, mucosas nasal e laríngea.
A doença caracteriza-se por uma fase aguda e uma fase
crónica. Na fase aguda ocorre parasitémia, verifica-se febre
e anasarca. A fase crónica com esclerodermia, está associada
à formação de quistos nos tecidos mais superficiais, como a
derme, tecido subcutâneo e conjuntivo.
O primeiro registo desta doença em Portugal data de
1915, ocorrendo a maioria dos casos registados no Alentejo.
Dados epidemiológicos recentes confirmam o aumento do
número de casos na União Europeia.
É uma doença que atinge animais adultos, sendo os bovinos um hospedeiro intermediário do parasita. Apesar de alguns autores sugerirem o gato como hospedeiro definitivo,
isto ainda não foi comprovado.
A transmissão do parasita ocorre através de vetores, insetos hematófagos, estando também a sua transmissão iatrogénica confirmada nomeadamente através de agulhas.
Devido ao aumento da densidade populacional de insetos
hematófagos nos meses de verão, é nesta altura que poderá surgir um aumento do número de casos de Besnoitiose bovina.
Num efetivo infetado estima-se que cerca de 10% irá
apresentar sintomatologia, o que irá inevitavelmente afetar
a produtividade.

A fase inicial (aguda) da doença pode ser confundida
com pneumonia, com febre que pode ultrapassar os 41ºC,
extrema dificuldade respiratória, por vezes os animais infetados desenvolvem rinite. Há uma diminuição da condição
corporal dos animais, podem apresentar-se deprimidos,
com fotofobia e dificuldade em movimentar-se. Nesta fase
pode ainda ocorrer anasarca (edema generalizado). Na
fase aguda ocorre a invasão de todo o tipo de células pelos
taquizoítos, o que resulta na sua destruição. Nesta fase a
mortalidade é baixa, sendo muitas vezes resultado de infeções secundárias.
Na fase crónica originam-se quistos na derme, tecido
subcutâneo, esclera, mucosa nasal, periósteo e escroto. Os
sinais clínicos nesta fase estão relacionados com o número e localização dos quistos. A temperatura e afeções respiratórias normalizam, surge o espessamento e perda de
elasticidade da pele. Este espessamento pode conferir um
aspeto “enrugado” ao animal. O espessamento e perda de
elasticidade podem levar ao aparecimento de feridas. As feridas e zonas de alopécia resultantes podem facilmente ser
confundidas com sarnas ou outras afeções da derme. Aqui
existe o risco de proliferação bacteriana e aparecimento de
míases, principalmente nos meses quentes, onde se reportam mais casos. A fase crónica também pode cursar sem
sinais clínicos. Existem casos reportados de animais assintomáticos, com presença de lesões anatomopatológicas.
A fase crónica da doença mantém-se por toda a vida
do animal, mesmo que este não apresente sintomatologia,
será sempre uma fonte de disseminação da doença.
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O primeiro registo desta doença em Portugal data de 1915,
ocorrendo a maioria dos casos registados no Alentejo.
TRANSMISSÃO
Os insetos hematófagos são os grandes responsáveis pela
propagação da besnoitiose, nomeadamente os tabanídeos e
a Glossina brevipalpis. Não está confirmada ou descartada a
possibilidade de outros artrópodes hematófagos, como as
carraças, também poderem veicular o parasita. Outro fator
epidemiologicamente importante é o fato de a transmissão
também poder ocorrer através de agulhas.

DIAGNÓSTICO E CONTROLO
O diagnóstico clínico na fase inicial da doença não é fácil, por os principais sinais serem pouco específicos, como
febre e dispneia. É por isso importante conhecer o historial
da exploração, bem como o da área geográfica onde se inclui.
A ocorrência de besnoitiose na área pode alertar-nos para a
sua inclusão na lista de potenciais diagnósticos. Quando o
processo evolui para a fase crónica e as lesões cutâneas se
tornam evidentes, torna-se mais fácil o diagnóstico clínico.
É essencial o diagnóstico laboratorial para confirmar se
não estamos perante outra qualquer afeção. O diagnóstico
serológico é um dos meios de eleição, a deteção de anticorpos específicos pelo método de imunofluorescência indireta

é de elevada sensibilidade e especificidade. A histopatologia
da derme é outro método muito importante, pois permite-nos saber se existem quistos na derme no animal.
Para controlar a infeção, a sua propagação no efetivo, é
imperativo identificar e eliminar animais infetados. Os animais suspeitos devem ser imediatamente separados dos restantes até que se confirme a suspeita Até à data não são conhecidos tratamentos eficazes na infeção. Podemos apenas
tratar ou prevenir infeções secundárias oportunistas. Torna-se de elevada importância eliminar animais doentes, que se
tornam reservatórios quando possuem um elevado número
de quistos. Esses quistos contém bradizoítos que os insetos
vetores ingerem e transmitem no momento da picada.
O controlo dos vetores é também indispensável no controlo da besnoitiose, devem ser feitos banhos com inseticidas, ou aplicados repelentes com frequência, principalmente nas épocas de maior densidade de vetores, para reduzir a
disseminação.

CASOS ACOMPANHADOS
O gráfico na página seguinte (gráfico 1) representa o
número de animais que foram sujeitos a análises laboratonotícias Limousine
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riais, na maioria serologias, mas também algumas histopatologias. Podemos por aqui ter um esboço da situação atual
da doença na região do Alentejo, foram analisados 212 animais, com 138 resultados positivos. Nem todos os animais
apresentaram suspeitas clínicas, em alguns casos foram analisados apenas aqueles com sinais clínicos, enquanto que
noutros casos foi feito despiste a todo o efetivo.
Verificaram-se casos em que animais assintomáticos
apresentaram quistos na derme na histopatologia de biópsia de pele. Assim como situações em que animais com sinais clínicos suspeitos se apresentam negativos, após análise
laboratorial. Confirma-se a necessidade de um exame laboratorial para confirmar a infeção com Besnoitia besnoiti.
Todos os casos foram registados nos últimos seis meses
e acompanhados pela equipa da Vetheavy e as análises realizadas em laboratórios de referência.

ANIMAIS ANALISADOS

Gráfico 1 – Animais analisados (n=212)

CONCLUSÃO
É importante sensibilizar os produtores para esta doença, os seus sinais clínicos, formas de transmissão e implicações na produtividade do efetivo.
A perda de condição corporal nos animais doentes traduz-se em prejuízos económicos, a produção de leite diminui e as peles perdem valor comercial. A nível reprodutivo
pode haver grandes repercussões, uma vez que os touros ficam estéreis e a fêmeas podem abortar, principalmente se a
gestação ocorrer na fase aguda da doença.
A prevenção passa por evitar que a doença entre na exploração, uma vez que tratar ou vacinar não é possível. Recomenda-se a análise aos animais adquiridos. No caso de efetivos infetados deve-se tentar limitar a infeção, separando e/
ou eliminando os animais infetados e refugando os animais
doentes. Para controlar a disseminação do parasita, é fundamental o controlo do vetor com a aplicação de inseticidas. n
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Caso algum animal não atinja os valores
indicados para a certificação mínima apresentada, Bronze, ou não seja sujeito a qualquer dos controlos técnicos referidos, ficará
apenas inscrito no livro de nascimentos da
raça Limousine.
No caso das fêmeas, após as alterações
verificadas na atualização de março de 2013
do regulamento técnico ou interno do Livro
genealógico da raça bovina Limousine, passaram a obter as certificações apresentadas,
através da mesma terminologia que se utilizava já nos machos. Esta alteração de terminologia, ocorreu para as fêmeas nascidas a
partir de 1 de janeiro de 2013 e certificadas
durante esse mesmo ano e seguintes.

CAMPANHAS 2013 E 2014

Controlo de
Performances

CERTIFICAÇÃO

CONDIÇÕES
DE ASCENDÊNCIA

IDADE

LOCAL DE
CERTIFICAÇÃO

INDICADORES DE PERFORMANCE
(EXAMINADO PELO INSPETOR)

Pai inscrito a TA no nível A1 e Avaliação
morfológica
certificado para Seleção
entre 6 e 10
* Mãe inscrita TI1, TI2 ou
meses
TA nível A1
(desmame)

PC210d ≥ 20% do peso corrigido médio das fêmeas limousine do ano n-2
DM + DS ≥ 110
No criador
DM ≥ 50
aderente ao HBL
DS ≥ 50
AF ≥ 50

Avaliação
Pai inscrito a TA no nível A1
LIMOUSINE
morfológica
BRONZE
entre 6 e 10
(A1, A2 ou BS) Mãe inscrita no nível A1 ou A2
meses
(desmame)

PC210d < 20% do peso corrigido médio das fêmeas limousine do ano n-2
No criador
DM + DS ≥ 105
aderente ao HBL
DM ≥ 45
DS ≥ 45
AF ≥ 45

LIMOUSINE
PRATA
(A1)

Tabela2 – Critérios de certificação de fêmeas Limousine ao desmame

POR FÁTIMA VERÍSSIMO

ACL

CONTROLO DE PERFORMANCES ATÉ
AO DESMAME

N

os núcleos de bovinos Limousine em seleção é efetuado o
controlo de crescimento desde
o nascimento até ao desmame.
Através da recolha dos valores de peso vivo
ao nascimento, responsabilidade do criador,
e posteriores pesagens trimestrais até ao
desmame. Altura em que simultaneamente
se avalia a morfologia dos animais, descrevendo-os em termos musculares, esqueléticos, funcionais, raciais e de temperamento;
avaliação feita pelos técnicos da ACL devidamente credenciados para tal.
Este controlo de crescimento só é realizado em animais descendentes de machos
Ouro e de fêmeas Aprovadas para Reprodução (fêmeas nascidas até 2012) ou Ouro
(para fêmeas Limousine nascidas a partir de
2013), com o objetivo de estimar o valor genético das vacas e touros Limousine.
Os bovinos Limousine em que é feito este
controlo de crescimento têm de apresentar
algumas condições:
yy Ter identificados pai e mãe específicos;
yy Peso ao nascimento recolhido pelo seu
proprietário nas primeiras 24 horas de
vida;
100 notícias Limousine

yy Tipo de parto e tipo de nascimento devidamente registados na declaração de nascimentos;
yy Pesagens que permitam estimar o peso à idade tipo de 120 dias;
yy Pesagens que permitam estimar o peso à idade tipo 210 dias;
yy Serem sujeitos a avaliação morfológica entre os 6-9 meses;
Pois só com estes resultados é possível, atribuir-lhes uma certificação
e simultaneamente ter dados para calcular os valores genéticos dos seus
ascendentes.
As certificações que podem ser obtidas pelos bovinos Limousine ao desmame, são as apresentadas nas tabelas 1 e 2.

CERTIFICAÇÃO

CONDIÇÕES
DE ASCENDÊNCIA

IDADE

LOCAL DE
CERTIFICAÇÃO

Primeira avaliação
No criador
Pai inscrito a TA no nível A1 e morfológica entre aderente ao HBL
6
e
10
meses
PRE/
certificado para seleção
(desmame)
LIMOUSINE OURO
Mãe inscrita TI1, TI2
(A1)
ou TA nível A1
Segunda avaliação No proprietário
morfológica entre aderente ao HBL
14 e 18 meses
LIMOUSINE
PRATA
(A1)
LIMOUSINE
BRONZE
(A1 ou A2R)

Pai inscrito a TA no nível A1 e Avaliação morfológica
No criador
certificado para Seleção
entre 6 e 10 meses aderente ao HBL
* Mãe inscrita TI1, TI2 ou
(desmame)
TA nível A1
morfoPai inscrito a TA no nível A1 Avaliação
lógica
No criador
6 e 10 meses aderente ao HBL
Mãe inscrita no nível A1 ou A2 entre
(desmame)

Tabela1 – Critérios de certificação de machos Limousine

INDICADORES DE
PERFORMANCE
(EXAMINADO PELO INSPETOR)
PC210d ≥ 305 Kg
DM + DS ≥ 130
DM ≥ 55
DS ≥ 55
AF ≥ 55
DM ≥ 55
DS ≥ 55
AF ≥ 55
DM + DS ≥ 130
PC210d ≥ 275 Kg
DM ≥ 55
DS ≥ 55
AF ≥ 55
DM + DS ≥ 114
DM ≥ 45
DS ≥ 45
AF ≥ 45
DM + DS ≥ 105

Gráfico1 – Distribuição percentual de nascimentos ao longo de 2013

No ano de 2013 verificaram-se 3138 nascimentos, que foram
inscritos no livro de nascimentos
da raça Limousine, dos quais 1609
fêmeas (51,3%) e 1529 machos
(48,7%), que se distribuíram ao
longo do ano conforme apresentado no gráfico1.
Em 2013, das 1609 fêmeas
nascidas, apenas 954 foram efetivamente sujeitas a controlo de
performances e atingiram as certificações Bronze e Prata, conforme
apresentado na tabela 3. Destas
954 fêmeas controladas, apenas
4,3% não obtiveram qualquer certificação, ficando apenas inscritas
no livro de nascimentos da raça
Limousine. Situação devida ao

CERTIFICAÇÃO

PN(KG)

P120DIAS
(KG)

P210DIAS
(KG)

DM(PTS.)

DE(PTS.)

AF(PTS.)

TEMPERAMENTO
(PTS.)

Bronze

40,7
(n=124)

136
(n=124)

205
(n=124)

65,057
(n=280)

59,62
(n=280)

60,085
(n=280)

2,95
(n=280)

Prata

42
(n=830)

163
(n=830)

257
(n=830)

67,40
(n=830)

64,40
(n=830)

66,33
(n=830)

2,78
(n=830)

LN

41
(n=41)

143
(n=41)

214
(n=41)

62,80
(n=83)

47,44
(n=83)

51,205
(n=83)

2,74
(n=83)

Tabela3 – Parâmetros técnicos das fêmeas controladas e certificadas ao desmame em 2013
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facto de não terem atingido os mínimos técnicos referidos na tabela2 ou
por apresentarem algum carater que se
pretende eliminar da raça Limousine e
que levou à sua reprovação.
Gráfico3 – Evolução das fêmeas Prata ao desmame após avaliação adulta

Gráfico2 – Certificações ao desmame de fêmeas nascidas em 2013

No caso dos machos, em 2013, dos
1529 machos nascidos, apenas 870 foram efetivamente sujeitas a controlo
de performances e atingiram as certificações Bronze, Prata e PRE, conforme
apresentado na tabela 4. Destes 870
machos controlados, apenas 4,2% não
obtiveram qualquer certificação, ficando apenas inscritos no livro de nascimentos da raça Limousine. Situação
devida ao facto de não terem atingido
os mínimos técnicos referidos na tabela1 ou devido ao facto de apresentarem
algum carater que se pretende eliminar
da raça Limousine e que leve à sua reprovação ou carater que inviabilize a
sua aptidão reprodutiva (ausência de
testículos entre outras situações).
No ano de 2014 verificaram-se 3519
nascimentos, que foram inscritos no livro de nascimentos da raça Limousine,
dos quais 1732 fêmeas (49,2%) e 1787
machos (50,8%), que se distribuíram
ao longo do ano conforme apresentado no gráfico7.

Gráfico4 – Evolução das fêmeas Bronze ao desmame após avaliação adulta

PN
(KG)

P120DIAS
(KG)

P210DIAS
(KG)

DM
(PTS.)

DE
(PTS.)

AF(PTS.)

Bronze

44
(n=175)

149
(n=175)

233
(n=175)

64,537
(n=296)

61,844
(n=296)

61,148
(n=296)

2,96
(n=296)

Prata

47
(n=250)

168
(n=250)

273
(n=250)

66,12
(n=250)

65,504
(n=250)

65,040
(n=250)

2,79
(n=250)

PRE

45
(n=393)

191
(n=393)

318
(n=393)

67,929
(n=393)

70,751
(n=393)

70,516
(n=393)

2,60
(n=393)

LN

44
(n=37)

161
(n=37)

239
(n=37)

59,29
(n=52)

46,377
(n=52)

51,13 (n=52)

2,90
(n=52)

CERTIFICAÇÃO
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CERTIFICAÇÃO

PN
(KG)

P120DIAS P210DIAS
(KG)
(KG)

DM
(PTS.)

DE
(PTS.)

AF
(PTS.)

TEMPERAMENTO
(PTS.)

Bronze

42,074
(n=163)

136
(n=163)

213,5
(n=163)

63,87
(n=351)

58,36
(n=351)

59,30
(n=351)

3,192
(n=351)

Prata

42,299
(n=838)

167,8
(n=838)

266
(n=838)

67,25
(n=838)

65,178
(n=838)

67,12
(n=838)

2,88
(n=838)

LN

41,365
(n=74)

134,8
(n=74)

198,5
(n=74)

59,63
(n=136)

46,991
(n=136)

51,205
(n=83)

3,109
(n=136)

Tabela5 – Parâmetros técnicos das fêmeas controladas e certificadas ao desmame em 2014

CERTIFICAÇÃO PN(KG)

P120DIAS P210DIAS
(KG)
(KG)

DM
(PTS.)

DE
(PTS.)

AF
(PTS.)

TEMPERAMENTO
(PTS.)

Bronze

45,62
(n=255)

145,2
(n=255)

231,9
(n=255)

63,398
(n=402)

61,052
(n=402)

59,875
(n=402)

3,19
(n=402)

Prata

44,115
(n=225)

166
(n=225)

270
(n=225)

65,106
(n=225)

65,248
(n=225)

65,288
(n=225)

2,97
(n=225)

PRE

45,161
(n=475)

191,3
(n=475)

316,1
(n=475)

67,58
(n=475)

77,057
(n=475)

70,926
(n=475)

2,60
(n=475)

LN

44,342
(n=81)

137,4
(n=81)

209,2
(n=81)

60,31
(n=110)

49,42
(n=110)

50,78
(n=110)

3,07
(n=110)

Tabela6 – Parâmetros técnicos dos machos controlados e certificados ao desmame em 2014

Gráfico9 - Certificações ao desmame de machos nascidos em 2014

Tabela4 – Parâmetros técnicos dos machos controlados e certificados ao desmame em 2013

Gráfico8 – Certificações ao desmame de fêmeas nascidas em 2014

CONTROLO DE PERFORMANCES EM
EXPLORAÇÃO À IDADE ADULTA
Gráfico5 - Certificações ao desmame de machos
nascidos em 2013

Gráfico7 – Distribuição percentual de nascimentos ao longo de 2014

TEMPERAMENTO
(PTS.)

Em 2014, das 1732 fêmeas nascidas, apenas
1075 foram efetivamente sujeitas a controlo de
performances e atingiram as certificações Bronze
e Prata, conforme apresentado na tabela 5. Destas
1075 fêmeas controladas, apenas 6,8% não obtiveram qualquer certificação, ficando apenas inscritas no livro de nascimentos da raça Limousine.
Situação devida ao facto de não terem atingido
os mínimos técnicos referidos na tabela2 ou por
apresentarem algum carater que se pretende eliminar da raça Limousine e que levou à sua reprovação.
No caso dos machos, em 2014, dos 1787 machos nascidos, apenas 1036 foram efetivamente
sujeitas a controlo de performances e atingiram
as certificações Bronze, Prata e PRE, conforme
apresentado na tabela 6. Destes 1036 machos
controlados, apenas 7,8% não obtiveram qualquer certificação, ficando apenas inscritos no livro de nascimentos da raça Limousine. Situação
devida ao facto de não terem atingido os mínimos
técnicos referidos na tabela1 ou devido ao facto
de apresentarem algum carater que se pretende
eliminar da raça Limousine e que leve à sua reprovação ou carater que inviabilize a sua aptidão
reprodutiva (ausência de testículos entre outras
situações).

Gráfico6 – Evolução dos machos Pre ao desmame após
avaliação adulta

Desde 2005 que os machos Limousine que alcançam a certificação de PRE ao desmame são sujeitos a uma avaliação adulta. Esta ocorre entre os
14 e os 18 meses, mais perto da idade a que estão
aptos para entrar na vida reprodutiva, 24 meses.
Nesta avaliação são sujeitos a uma nova pesagem e a uma avaliação morfológica mais pormenorizada e descritiva, não descurando a análise
do seu temperamento e a verificação da existência
de dois testículos proporcionais e bem descidos,
bem como a mediação do perímetro escrotal.
Os dados obtidos, permitem verificar que a
idade média a que estas avaliações morfológicas
à idade adulta dos machos nascidos em 2013

Gráfico10 – Evolução dos machos Pre ao desmame após avaliação adulta

VALORES TÉCNICOS MACHOS
OURO NASCIDOS EM 2013

MÉDIA

MINIMOS

MÁXIMOS

DM (pts.)

72,64

61

87

DE (pts.)

71,71

60

94

AF (pts.)

63,8

56

73

Temperamento (1 a 7 valores)

2,65

1

6

Peso médio (kg)

620

445

853

Idade média à pontuação
(meses)

15,66

14

18

Tabela7 – Valores técnicos machos avaliados à idade adulta e com certificação Ouro
notícias Limousine
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ocorreram foi 15,66 meses, obtendo-se um peso
vivo médio de 620kg. Tendo sido obtido o valor
máximo de peso vivo de 853kg num macho de 18
meses. E o valor mínimo de 445kg num macho
de 14meses.
Relativamente às fêmeas e após as atualizações
verificadas no regulamento técnico ou interno do
livro genealógico da raça Limousine, em que conforme já descrito foram atualizadas as terminologias das certificações, assim como os mínimos
técnicos que se teriam de apresentar para obter
as distintas certificações. Também passaram a estar sujeitas a uma avaliação morfológica à idade
adulta, que normalmente se verifica entre os 18 e
24 meses de idade.
Os mínimos técnicos que devem ser apresentados para cada certificação obtida, constam na
tabela 8.
Na tabela 9 espelham-se os valores médios obtidos para cada uma das certificações obtidas, pelas fêmeas nascidas em 2013, sujeitas a avaliação
morfológica adulta.
A base do plano de melhoramento da raça bovina Limousine é a recolha de dados técnicos dos
animais nas diferentes fases de desenvolvimento,
para posterior análise e decisão de quais os critérios mais importantes e que devem ser melhorados para que a raça evolua e seja melhorada.
Neste sentido foi imposta a partir de 2014,
a observação de todas as fêmeas presentes nos
efetivos dos criadores aderentes ao livro genealógico com idades superiores a 18 meses, para que
se possa acompanhar o crescimento e desenvolvimento das fêmeas desde o desmame até à idade a
que passam a integrar o efetivo reprodutor, facto
que até então não acontecia, uma vez que as fêmeas após o controlo ao desmame, apenas eram
observadas para comprovar se não apresentavam
carateres eliminatórios.
A recria das fêmeas é um momento crucial
para o desenvolvimento das mesmas, e pretende-se que no fim da recria e imediatamente antes
da entrada destas fêmeas recriadas na vacada se
observem animais com porte, conformação, funcionalidade e condição corporal adequados a essa
nova etapa que vão iniciar, de modo a que o património Limousine nacional seja constituído por
efetivos em que tantos os machos como as fêmeas
sejam animais de qualidade em termos morfológicos e produtivos.
A seleção duma raça aleitante, só pode ser
feita medindo, pesando, pontuando e avaliando
para posteriormente analisar e decidir quais os
animais a manter e os animais a refugar. Só a recolha de toda esta informação permite obter os
valores genéticos e valores genómicos dos ani104 notícias Limousine
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CERTIFICAÇÃO

INDICADORES DE
PERFORMANCE (EXAMINADO
PELO INSPETOR)

LOCAL DE
CERTIFICAÇÃO

IDADE

Sobe um patamar da
certificação

Segunda avaliação
aderente
morfológica entre 18 e No proprietário
ao HBL
24 meses

DM + DS ≥ 130
DM ≥ 55
DS ≥ 55
AF ≥ 55

Mantém a certificação do
desmame

Segunda avaliação
aderente
morfológica entre 18 e No proprietário
ao HBL
24 meses

DM + DS ≤ 130
DM < 55
DS < 55
AF < 55

Tabela8 –Critérios de certificação de fêmeas adultas Limousine

C AMPEÃO

CERTIFICAÇÃO
ADULTA

DM
(PTS.)

DE
(PTS.)

AF
(PTS.)

TEMPERAMENTO
(VALORES)

PESO À DATA DA
PONTUAÇÃO (KG)

IDADE MÉDIA
À PONTUAÇÃO
(MESES)

Bronze
(n=135)

56,89

60,11

60,51

3,1

458,34

22,92

Prata
(n=217)

59,19

64,29

61,81

2,8

478,09

22,22

Ouro
(n=452)

66,93

70,43

63,57

2,8

552,87

21,63

GENERAL
Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis

Tabela9 – Valores técnicos obtidos por classe de certificação adulta obtida pelas fêmeas nascidas em 2013

mais, ferramentas cruciais na escolha de animais com determinados
carateres para diferentes tipologias de produção.
O trabalho desenvolvido pela
ACL, enquanto entidade responsável pela gestão do livro genealógi-

co da raça Limousine, visa garantir
a seleção e melhoramento da raça
Limousine tendo em vista a produtividade da mesma e as necessidades do mercado ou setor bovino
nacional em termos de reprodutores machos e fêmeas.

VICE-C

AMPEÃO

FORRÓ

Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis
notícias Limousine

105

Palmarés

XXVII CONCURSO NACIONAL 2015

Palmarés

XXVII CONCURSO NACIONAL 2015

FACECO - S. Teotónio

FACECO - S. Teotónio

Campeonato de Esperanças
Machos (dos
8 aos 20 meses)
CAMPEONATO
DE ESPERANÇAS
MACHOS
(dos 8 aos 20 meses)

Campeonato de Esperanças
Machos
8 aos
meses)
CAMPEONATO
DE NOVILHOS
(dos(dos
20 aos
3620
meses)

1º

1º

JOÃO

INOCENTE
Paula Cristina Viegas Santos
(PCVS)

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
(RJPLS)

São Teotónio

Brejão

[

pai:
BANANIER
		

(I.A.)

mãe:

pai:

TURBOT

DON LIMON

TISANE

[

EMOÇÃO

SIMON (I.A.)
BONECA

GATO

[

CALIFA

[

CALIFA

Beja

pai:

GENEROSO

GENERAL

BETINHA
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COLINA

[

TOLEDO
UNHA

MPL

SCP

[

ULTRABO (I.A.)

[

TOULOUSE

		 DUQUESA

mãe:

CADETE

criador:

Almograve

pai:

[

		 URBANISMA
mãe:

URSULA

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

LILI

2º

IL REY

criador:

JUNIOR

SAUDADE

Soc. Agro-Pecuária Corte do
Paraíso (SCP)

		 ESPÁTULA
mãe:

GISELA

TOULOUSE

José Maria Pacheco dos Reis

2º

São Teotónio

pai:

[

SIDRA

criador:

criador:

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva

Manuel Pacheco Loução
(MPL)

VIRTUOSE

mãe:

ESMERALDA

JEITOSO

[

3º

3º

INIESTA
Soc. Agro-Pecuária Corte do
Paraíso (SCP)
Beja

pai:

GENEROSO

[

CADETE

[

OLIMPICO

		 URBANISMA

mãe:

ÚNICA

ORGIE

criador:

criador:

JMPR

SCP

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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CAMPEONATO DE TOUROS (mais de 3 anos)

1º

GENERAL
José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)
Almograve

pai:

ULTRABO
MN (I.A.)

mãe:

DUQUESA

[

NAPOLEON

[

VIRTUOSE

NEBULEUSE

USERCHE

criador:

JMPR

FORRÓ

2º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

C AMPEÃ

Almograve

pai:

DIESEL39

[

SAUMON

[

LORIOT-LUX

Proprietário: José Maria Pacheco dos Reis

		 O 82

mãe:

RAPEUSE

FRATERNA

HEROINE

criador:

JMPR

HERODES

3º

Manuel da Conceição Duarte
(MCD)
Vale Juncal

pai:

DIESEL39

		

mãe:

ULTRAVIOLETA

[

SAUMON

[

MIL

VICE-C AMPEÃ

O 82

HONESTA

POLKA

criador:

Juiz Jaime Bento
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Proprietário:
José Maria Pacheco dos Reis

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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FACECO - S. Teotónio

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS (dos 8 aos 20 meses)

CAMPEONATO DE NOVILHAS (dos 20 aos 36 meses)

JÁDE

1º

1º

José Maria Pacheco dos
Reis (JMPR)

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

Almograve

pai:
DON LIMON
		

[

VIRTUOSE

[

TOULOUSE

HONESTA
Almograve

pai:
DON LIMON
		

SIDRA

[

VIRTUOUSE

[

TOULOUSE

SIDRA

mãe:
mãe:

BUCHETE

EMOÇÃO

TRUTA

SAUDADE

criador:

criador:

JMPR

JMPR

JASMINE

2º

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
(RJPLS)

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva
(RJPLS)

Brejão

pai:

BAVARDAGE

[

ON-DIT

[

OEILLET

Brejão

pai:

URVILLE

		 RIDELLLE

mãe:

ABELIDADE

BEGÓNIA
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ABELIDADE

[

OEILLET
REGENTE

RJPLS

RJPLS

[

TALENT MN

[

TALISMAN

		 VALENTINA

mãe:

mãe:

criador:

Arronches

DAMIAN

SCAPIN

		 OXANE 142

REGENTE

Aletta Elisabeth de Beaufort
(AEB)
pai:

[

criador:

INDIRA

SERVA

2º

ISA

ISADORA

3º

3º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)
Almograve

pai:

DON LIMON

[

VIRTUOSE

[

MUSICIEN

		 SIDRA

mãe:

BLUETTE

RAPEUSE

criador:

criador:

AEB

JMPR

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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CAMPEONATO DE VACAS (mais de 3 anos)

FRATERNA

1º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)

MELHOR ANIMAL DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

MELHOR JOVEM
DOMADO

JOÃO

JÚPITER

Rui Jorge Pinto Lamberto Silva (RJPLS)

Caprichos do Prado (CP)

Almograve

pai:
		
DIESEL39

[

SAUMON

mãe:

[

OEILLET

AMIZADE

O 82

SAUDADE

criador:

JMPR

Brejão

GENEROSA

pai:
		
BANANIER (I.A.)

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)
Almograve

pai:

DIESEL39

[

SAUMON

[

TOULOUSE

		 O 82

mãe:

CARICIA

2º

mãe:

ESMERALDA

[

TURBOT

[

SIMON (I.A.)

TISANE

BONECA

Sintra

pai:
		
FARAÓ
mãe:

EIFEL

[

CHARLIE

[

TOLEDO

criador:

criador:

RJPLS

CP

REGATE

TIGRESA

SAUDADE

criador:

JMPR

BETINHA

3º

José Maria Pacheco dos Reis
(JMPR)
Almograve

pai:

TOULOUSE

[

OEILLET

[

HUNO

		 JOLIE

mãe:

LILI

GUITARRA

criador:

JMPR
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Foto de família - FACECO 2015

mais fotografias em

www.limousineportugal.com
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MELHOR CRIADOR

MOMENTOS 2015

1º
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS (JMPR)
Almograve

2º

3º
MANUEL PACHECO
MARTINHO (MPM)
Zambujeira do Mar
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RUI JORGE PINTO LAMBERTO
SILVA (RJPLS)
Brejão

mais fotografias em

www.limousineportugal.com

EXPOSIÇÕES E CONCURSOS

Feiras e Exposições
A ACL PRESENTE NAS MAIS
IMPORTANTES FEIRAS AGRÍCOLAS
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INTERLIM GENETIQUE SERVICE

EXPOSIÇÕES E CONCURSOS

Uma referência na escolha da melhor genética
Em exclusivo :
Os melhores novilhos
Qualificados em cada ano
na Estação de Lanaud

Próximas vendas
JAKOB RJ
Venda Lanaud dezembro 2015
Comprador : Pedro MASCARENHAS

Machos Qualificados ESPOIR

3 de Fevereiro 2016, 6 de Abril 2016
15 de Junho 2016, 2 de Novembro 2016
7 de Dezembro 2016

A melhor escolha
de fêmeas e touros adultos

Machos Qualificados RJ

4 de Fevereiro 2016, 7 de Abril 2016
16 de Junho 2016, 3 de Novembro 2016
8 de Dezembro 2016

Grand Cru Concurso
Nacional Limousine

GUINGETTE

qualificados em exploração

JOCONDE
Venda Grand
Interlim -Cru
Grand2012
Cru 2015
Comprador : Rui e Duarte VIEGAS

Uma excepcional selecção
de embriões e sementes

Poitiers
24-25 de Setembro 2016

Parceiro oficial dos organismos do Pôle de Lanaud

disponíveis
JEUDI RJ
Venda Lanaud dezembro 2015
Primeiro filho de HARRY RJ

Contactos :
Olivier RAMBERT : 0033688206280
Gilles LEQUEUX : 0033688206157
Sophie MOURNETAS : 0033689494857
TEL: 0033555064646 - FAX: 0033555064630

Pôle de Lanaud - 87220 Boisseuil - FRANCE
interlim@limousine.org - www.interlim.com
portugal 2016.indd 1
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A CAMINHO
DA EXCELÊNCIA!

NOTÍCIAS LIMOUSINE
FICHA DE ASSINATURA
NOME / EMPRESA AGRÍCOLA*
MORADA*
CÓDIGO POSTAL*
TELEFONE

LOCALIDADE*
MARCA DE EXPLORAÇÃO*

Nº CONTRIBUINTE*

EU ABAIXO ASSINADO DECLARO QUE SOU BOVINICULTOR E
ESTOU INTERESSADO EM RECEBER “NOTÍCIAS LIMOUSINE” A
PARTIR DO Nº
ANO
INCLUSIVÉ.

*
de

de 20

*

A REVISTA “NOTÍCIAS LIMOUSINE” É EDITADA ANUALMENTE PELA ACL, E É DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE
AOS ASSOCIADOS DA ACL.
TODOS OS RESTANTES BOVINICULTORES INTERESSADOS EM RECEBER ESTA REVISTA PODERÃO SER ASSINANTES E RECEBE-LA GRATUITAMENTE BASTANDO
PARA ISSO QUE NOS DEVOLVAM ESTA FICHA DEVIDAMENTE 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.

ACL - ASSOCIAÇÃO CRIADORES LIMOUSINE

RUA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, N.º 1 7630-158 ODEMIRA | TEL: 283 322 674 | FAX: 283 322 684
GERAL@LIMOUSINEPORTUGAL.COM | WWW.LIMOUSINEPORTUGAL.COM
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Foto cedida por Aletta Elisabeth de
Beaufort (Herdade Nave do Grou)

notícias Limousine

123

