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A PONTUAÇÃO MORFOLÓGICA DA RAÇA LIMOUSINE

O que é a pontuação morfológica?
A pontuação morfológica pode ser descrita como um desenho ou foto do animal, em que se 
aprecia e descreve de forma detalhada as suas diferentes partes corporais, as suas proporções e 
aptidões, identificando os seus pontos fortes e fracos. 
É uma avaliação de vários pontos específicos da morfologia do animal que são observados de 
perfil, de frente e de trás do animal por comparação ao padrão e valores médios da raça Limousine.
Esta avaliação morfológica é efetuada ao desmame, entre os 6 e os 9 meses de idade do animal e 
à idade adulta, entre os 14 e os 18 meses no caso dos machos e entre os 18 e os 24 meses no caso 
das fêmeas.  
Trata-se duma ferramenta essencial para a certificação Limousine, pois da pontuação realizada 
pelos técnicos da ACL – Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça Limousine, 
devidamente formados e aprovados para o efeito pelo Institut de l’Elevage, resultam as diferentes 
certificações atribuídas aos machos e às fêmeas de raça Limousine inscritos no HBL em Portugal.
Considera-se também ser uma ferramenta útil para todos os criadores de bovinos de carne, 
na altura de escolher futuros reprodutores para o seu efetivo ou selecionar animais para os 
diferentes fins de produção pretendidos.
Esta “foto” do animal é constituída por vários pontos de observação específicos que descrevem o 
Desenvolvimento Muscular (DM), o Desenvolvimento Esquelético (DE), as Aptidões Funcionais 
(AF), as Qualidades Raciais (QR) e alguns outros pontos do animal, sendo para cada um atribuída 
uma nota (numa escala de 1 a 10).
A avaliação ou pontuação morfológica é um dos pilares mais importantes do programa de seleção 
da raça Limousine em Portugal, uma vez que as notas de DM, DE e AF são consideradas bastante 
fiáveis (apresentando uma heritabilidade entre os 0,25 e 0,30) para a obtenção dos valores 
genéticos dos animais, e consequentemente para a qualificação dos mesmos. 
 
Relativamente aos diferentes pontos observados em cada animal, podemos colocar algumas 
questões:
 
A. O que se pretende descrever?
B. Porquê?
C. O que se observa?
D. Como se observa?
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POSTOS DO DESENVOLVIMENTO MUSCULAR (DM)

A avaliação do Desenvolvimento Muscular (DM) permite apreciar a conformação corporal, ao nível 
da quantidade de massa muscular que o animal possui no quarto anterior, no quarto posterior e na 
zona lombar.

A avaliação do Desenvolvimento Muscular é feita através da análise dos seguintes postos:
• Entre espáduas;
• Largura do dorso;
• Arredondamento da nádega;
• Largura da nádega;
• Comprimento da nádega;
• Espessura do lombo;

1 - ENTRE ESPÁDUAS

3 - ARREDONDAMENTO
DA NÁDEGA

2 - LARGURA
DO DORSO

DESENVOLVIMENTO MUSCULAR  - PONTOS A OBSERVAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Observando o animal acima da linha do seu 
dorso, de frente ou de trás.
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4 - LARGURA
DA NÁDEGA

6 - ESPESSURA
DO LOMBO

5 - COMPRIMENTO
DA NÁDEGA

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

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

C. e D. Observando o animal de trás, identifi-
ca-se a largura da massa muscular na zona 
média da nádega entre os trocânteres e a 
parte inferior da nádega.

A. A importância da massa muscular na zona 
do lombo

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

apófises transversais das vértebras lomba-
res, à frente das ancas, incluindo as duas 
ultimas dorsais.

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

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

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

C. O comprimento global da nádega que vai 
desde a ponta da nádega até ao vinco que 
vem do jarrete.

D. Observando o animal de perfil e de trás.
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1 - COMPRIMENTO
DO DORSO

DESENVOLVIMENTO ESQUELÉTICO - PONTOS A OBSERVAR

A. O comprimento que vai desde a omoplata até à ponta da anca.
B. O comprimento do dorso traduz o desenvolvimento longitudinal e o comprimento do "costado". 

É nesta zona do animal que se situam as peças de carne mais nobres.
C. A distância entre a parte imediatamente atrás da omoplata e a ponta da anca.
D. Observando o animal de perfil.

CURTO MÉDIO COMPRIDO

2 - COMPRIMENTO
DA BACIA

A. O comprimento entre a ponta da anca e a ponta dos isquions.
B. O comprimento da bacia é indicativo da aptidão para o parto
C. A distância entre as 2 linhas perpendiculares ao solo que passam na ponta da anca e na ponta 

dos isquions.
D. Observando o animal de perfil.

CURTO MÉDIO COMPRIDO

POSTOS DO DESENVOLVIMENTO ESQUELÉTICO (DE)

A avaliação do Desenvolvimento Esquelético baseia-se na análise dos seguintes postos:
• Comprimento do Dorso;
• Comprimento da Bacia;
• Largura das Ancas;
• Desenvolvimento;

A avaliação do DE permite-nos determinar o volume de um animal através da altura (desenvolvimen-
to), do comprimento (comprimento do dorso e da bacia) e da largura (largura das ancas). 
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3 - LARGURA
DAS ANCAS

4 - DESENVOLVIMENTO

A. O espaço entre as pontas das ancas.
B. Para estimar uma das partes que permitem avaliar o volume da bacia (em conjunto 

com o comprimento da bacia).
C. A distância entre as duas pontas da anca.
D. Observando o animal de trás, localizando a ponta das ancas do animal, visto de perfil.

ESTREITA MÉDIA LARGA

PEQUENO MÉDIO GRANDE

A. A altura do animal.

C. A altura ao garrote e o comprimento das canelas dos membros anteriores, tendo em conta 
a idade do animal.

D. Observando o animal de perfil, e sempre que possível, no mesmo plano em que o animal 
se encontra.
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POSTOS DAS APTIDÕES FUNCIONAIS (AF)

A avaliação das Aptidões Funcionais baseia-se na análise dos seguintes postos:
• Largura do Focinho;
• Aprumos Anteriores;
• Aprumos Posteriores;
• Horizontalidade do Dorso;

1 -  LARGURA DO FOCINHO

APTIDÕES FUNCIONAIS  - PONTOS A OBSERVAR

A. A largura da boca do animal.
B. A largura do focinho é indicativa da capacidade de ingestão do animal.
C. A largura geral do focinho, ao nível das narinas.
D. Observando o animal de frente.

MUITO ESTREITO (nota 3)COMO SE OBSERVA MÉDIO (nota 6) MUITO LARGO (nota 9)

2 - APRUMOS ANTERIORES A. A posição dos membros anteriores, desde a omoplata até ao casco, e das falanges em relação ao 
solo.

B. Refletem a aptidão do animal para as condições de maneio: para se movimentar, para se 
alimentar, para se reproduzir (particularmente importante na monta natural).

C. Imaginando um eixo vertical, observa-se o alinhamento do membro desde a espádua até ao 
casco, bem como a posição do membro com o animal parado e em movimento.

D. Observando o animal de frente e de perfil.

FIGURA 1 FIGURA  2 FIGURA  3COMO SE OBSERVA
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3 - APRUMOS POSTERIORES A. A posição dos membros posteriores, desde a bacia até ao casco, a forma do jarrete e a posição 
das falanges em relação ao solo.

B. Refletem a aptidão do animal para as condições de maneio: para se movimentar, para se 
alimentar, para se reproduzir (particularmente importante na monta natural, em especial para 
o macho, pois todo o seu peso fica assente nos membros posteriores durante a monta).

C. Observando o animal de perfil: o alinhamento do membro em relação a um eixo vertical, desde 
a ponta da nádega (isquions) até à ponta do jarrete (o boleto deve ficar ligeiramente à frente 
desse eixo vertical) e a largura do jarrete. Observando o animal de trás: o alinhamento do 
membro em relação a um plano vertical. Observando o animal de perfil e de traseira: a posição 
do membro em relação ao solo.

D. Observando o animal de perfil e de traseira, parado e em movimento.

FIGURA 4

FIGURAS 1 e 4 – Defeito dos aprumos anteriores ou posteriores que tende a afastar as patas uma da outra.

FIGURAS 2 e 5 – Defeito dos aprumos anteriores ou posteriores que tende a aproximar as patas uma da outra.

FIGURAS 3 e 6 – Defeito que altera a configuração dos aprumos, aumentando a inclinação do metacarpo. Este 
defeito tanto se aplica aos membros anteriores como posteriores. Em casos extremos pode levar ao conhecido 
“pé de porco”.

FIGURA 7 – Defeito presente somente nos aprumos posteriores. Estes têm uma forma anormal visto que o 
jarrete não é suficientemente “recortado” criando uma linha recta e vertical do centro de apoio.

FIGURA 8 – Defeito presente apenas nos aprumos posteriores. O jarrete é excessivamente “recortado” levando 
a um aumento do ângulo do aprumo relativamente ao chão. O centro de apoio do aprumo fica demasiado 
avançado.

FIGURA 8FIGURA 7

FIGURA 5 FIGURA 6COMO SE OBSERVA

4 - HORIZONTALIDADE DO DORSO A. A horizontalidade da linha que vai desde o garrote até ao sacro.
B. Traduz o potencial de longevidade do animal.
C. Os desvios entre a linha do dorso e a linha horizontal imaginária que começa no gar-

rote e termina no sacro.
D. De perfil.

MÁ (nota 3)

EXCELENTE (nota 9)

BOA (nota 6)

COMO SE OBSERVA
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OUTROS POSTOS

Na pontuação morfológica são avaliados outros postos complementares, tais como:
• Grossura das Canelas;
• Condição ou Estado Corporal;
• Profundidade de Peito;
• Largura de Peito;
• Profundidade Ventral;
• Largura dos Trocânteres;
• Largura dos Isquions;
• Ligação de Espáduas;
• Inclinação da Bacia;

2 -  CONDIÇÃO OU ESTADO
CORPORAL

OUTROS POSTOS  - PONTOS A OBSERVAR

A. Pretende-se descrever o estado do animal (magro ou gordo).
B. O estado do animal permite descrever as condições sob as quais o animal foi pontuado 

(expressão das condições de maneio: estado nutricional, sanitário, entre outros). Assim como a 
idade do animal à data da pontuação, o estado corporal permite ao pontuador situar melhor na 
escala as notas atribuídas, especialmente as que se referem ao desenvolvimento muscular.

C. Observam-se os pontos onde é mais susceptível aparecer um depósito de gordura sub-cutânea: 
a zona de inserção da cauda, as costelas e a ponta dos isquions.

D. Observando o quarto traseiro do animal e observando o animal de perfil na zona das costelas.

ESTADO CORPORAL BAIXO 
(nota 3)

COMO SE OBSERVA ESTADO CORPORAL MÉDIO 
(nota 6)

ESTADO CORPORAL ELEVADO
 (nota 9)

1 - GROSSURA
DAS CANELAS

A. O diâmetro dos ossos da canela do animal.
B. A grossura das canelas é indicativa da finura de osso do animal, e consequentemente, do seu 

rendimento de carcaça e da sua facilidade de parto.
C. O diâmetro a meio das canelas dos membros anteriores.
D. Observando o animal de perfil.

FINA MÉDIA GROSSA



11

3 -  PROFUNDIDADE DE PEITO

4 -  LARGURA DE PEITO

A. Um dos componentes da amplitude torácica, em conjunto com a Largura de Peito.
B. A profundidade de peito é um indicador da capacidade respiratória e de ingestão do animal.
C. Observa-se a altura da caixa torácica do animal, imediatamente atrás das espáduas, em 

comparação com a ponta do cotovelo.
D. Observando o animal de perfil.

A. Pretende-se descrever a zona mais larga do peito do animal, que em conjunto com a 
profundidade de peito, compõe a amplitude torácica.

B. É igualmente um indicador da capacidade respiratória e de ingestão do animal.
C. Observa-se a distância entre os dois membros anteriores, ao nível das massas musculares que 

acompanham as espáduas
D. Observando o animal de frente, ao nível das espáduas.

POUCO PROFUNDO (nota 3)

ESTREITO (nota 3)

MÉDIO (nota 6)

MÉDIO (nota 6)

PROFUNDO (nota 9)

LARGO (nota 9)

COMO SE OBSERVA

COMO SE OBSERVA
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5 - PROFUNDIDADE 
VENTRAL

6 - LARGURA
DOS TROCÂNTERES

A. A capacidade abdominal do animal.
B. É um indicador da capacidade de ingestão do animal: a ausência de capacidade abdominal 

traduz-se numa capacidade de ingestão baixa.
C. Observa-se a profundidade ao nível do ventre, comparativamente com a profundidade de peito.
D. Observando o animal de perfil.

A. Outro dos componentes da bacia.
B. Permite estimar o volume da bacia, em conjunto com a largura da bacia e com a largura de 

isquions.
C. Observa-se a distância entre as duas pontas dos trocânteres, apreciando a regularidade ou 

irregularidade destas com as restantes larguras do animal (ancas, isquions, nádegas).
D. Observando o quarto posterior do animal.

POUCO PROFUNDO (nota 3)

ESTREITOS (nota 3)

NORMAL (nota 6)

NORMAIS (nota 6)

PROFUNDO (nota 9)

ABERTOS (nota 9)

COMO SE OBSERVA

COMO SE OBSERVA
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7 - LARGURA DOS ISQUIONS 8 - LIGAÇÃO DE ESPÁDUAS

9 - INCLINAÇÃO DA BACIA

A. A distância entre a ponta dos isquions.
B. Permite estimar o volume da bacia, em conjunto com a largura 

das ancas, a largura dos trocânteres e o comprimento da bacia.
C. A distância entre isquions.
D. Observando a largura de isquions comparativamente com a 

largura de ancas e de trocânteres.

A. A harmonia na passagem das espáduas para a cavidade 
torácica, por deposição de musculatura na “cintura” torácica.

B. É uma garantia da longevidade do animal.
C. Observa-se a ligação entre as espáduas e a zona do dorso.
D. Observando o animal de perfil, comparando a largura de dorso 

e a largura de peito.

A. A inclinação da bacia, desde a ponta da anca até à ponta dos isquions.
B. Permite estimar a importância do volume da bacia, em conjunto com a largura de ancas e com o 

comprimento da bacia.
C. Observa-se o ângulo de uma linha horizontal imaginária, que vai desde a ponta das ancas até à 

ponta dos isquions.
D. Observando o animal de perfil, e preferencialmente parado.

PLANA (nota 3) NORMAL (nota 6) INCLINADA (nota 9)

COMO SE OBSERVA COMO SE OBSERVA

COMO SE OBSERVA
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REGRAS DO PONTUADOR

1. Ter a identidade do animal
2. Conhecer a sua idade
3. Ter em mente, as referências morfológicas da raça e pontuar com base nelas
4. Não stressar o animal
5. Estar no mesmo plano que o animal (nem mais alto nem mais baixo)
6. Dentro dos possíveis, não pontuar numa zona mal iluminada ou à contraluz
7. Ter em conta se no solo onde está o animal existe erva ou palha e em casos em que os 

animais estão dentro de edifícios de tectos baixos ou altos, não deixar que estas situações 
influenciem a apreciação do tamanho do animal

8. Aproximar-se o mais possível do animal, de modo a identificar melhor os postos a pontuar
9. Pontuar abstraindo-se da genealogia do animal
10. Ter um método de pontuação e segui-lo, por exemplo, apreciar todos os postos de perfil, 

passando depois para apreciação do animal por trás e terminar analisando de frente
11. Determinar o tipo morfológico do animal (muscular, esquelético ou misto) assim como os 

seus pontos fortes e fracos

 

QUALIDADES RACIAIS (QR)

Para além da avaliação que é feita das características musculares, esqueléticas e funcionais, são 
também avaliadas as Qualidades Raciais (QR).

As Qualidades Raciais são: 
 
• Coloração - a raça Limousine caracteriza-se por ser um pouco mais clara no ventre, zona do 
períneo, escroto e úbere, e na extremidade da cauda; apresentando auréolas mais claras à volta 
dos olhos e focinho;
• Pelagem - definida como Flavo (variação entre o castanho e o vermelho) no entanto verificam-
se animais de raça Limousine com pelagem mais clara ou mais escura;
• Harmonia - é o equilibrio entre todos os postos que são vistos no animal. Reune elegância e 
funcionalidade do animal.
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ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES LIMOUSINE
Rua Combatentes da Grande Guerra, nº 1
7630-158 Odemira

T: 283 322 674
geral@limousineportugal.com
www.limousineportugal.com

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO MAR, DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 


