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editorial
Caro leitor, prezado bovinicultor.
Tem-se notado algum desânimo no sector da
produção de bovinos de carne, tal como provavelmente o
Sr. Bovinicultor já tem sentido. Esta crise, deve-se a
algumas
adversidades
sentidas
ultimamente,
nomeadamente, entre outras, o preço de carcaça que
"teima em não querer subir" aliado ao aumento efectivo
dos custos dos factores de produção. É sem dúvida
relevante, o aumento generalizado dos preços dos
concentrados comerciais, o que se deve por sua vez, ao
aumento geral das matérias-primas principalmente dos
cereais.
Há de facto um incremento do nível de procura
mundial de cereais, que associado a uma quebra na
produção dos países maiores produtores ocasiona uma
redução das reservas. Isto, potenciado ainda pela entrada
em cena do uso dos biocombustíveis como "novo
competidor", ou seja, se uma "fatia" cada vez maior de
cereais é utilizada na produção de biocombustíveis, é
obvio que vai restar menos para utilizar na alimentação
dos animais e até na alimentação humana, uma vez que a
produção é limitada e não pode ser incrementada de uma
hora para outra. Assim, pela lei da oferta e da procura,
desde o momento que os produtos se rarifiquem sabemos
que os preços sobem.
A produção de biocombustiveis é uma tecnologia
recente, podendo estes ter como origem para a sua génese
o bioetanol e o biodisel. O bioetanol é produzido a partir
de cereais (-onde o milho "é rei"), cana-de-açúcar ou
baterraba, já o biodisel tem por base as oleaginosas
(girassol, colza).
Tendo como objectivo maximizar a utilização dos
biocombustiveis, a União Europeia estabeleceu metas
apertadas para reconversão, como forma de diminuir
rapidamente o grau de dependência do petróleo, que
como sabem tem atingido ultimamente valores históricos.
Desta forma, dificilmente se conseguirá elevar a
produção de cereais tão rapidamente quanto desejável
para satisfazer o forte nível de procura ou competição dos
biocombustiveis. Por isso, facilmente depreendemos que os
preços dos cereais não baixarão tão brevemente como
gostaríamos.
Sendo certo que os custos com a alimentação

continuarão a ser determinantes para a competitividade do
sector, está visto que os estragos em cada exploração de
bovinos será tanto maior quanto maior for a dependência
dessa exploração da utilização de cereais e/ou
concentrados comerciais na alimentação dos bovinos.
Desta forma, há que repensar no maneio alimentar dos
nossos bovinos para encontrar formas de minimizar os
custos alimentares. Para isso, podemos pensar por
exemplo (consoante a dimensão da exploração), na
utilização do sistema UNIFEED como forma de aproveitar
outros subprodutos da indústria alimentar e assim diminuir
os custos.
Face a margens de lucro apertadas, também
qualquer outro factor além da alimentação que perturbe o
nível de produção esperada tal como infertilidade,
infecundidade, fraco aleitamento das vacas, fraco
potencial de crescimento, fraca conformação, fraco
rendimento de carcaça, etc.… poderá fazer a diferença
entre o sucesso e a ruína da exploração de bovinos. Sem
dúvida que as exigências de mercado são cada vez
maiores, novos desafios se avizinham, só quem estiver
preparado com animais eficientes e com regras de maneio
adequadas para maximizar qualitativamente a produção e
minimizar os custos, poderá fazer face á concorrência
cada fez mais forte.
Tudo isto, leva-nos a reflectir sobre o futuro das
explorações existentes e como poderemos "dar a volta por
cima" garantindo a vitalidade e desenvolvimento do sector.
Sem dúvida que a solução passa como temos vindo a
referir, por uma boa gestão dos recursos existentes,
maximizando a eficiência seja ela a nível alimentar,
reprodutivo ou produtivo. Nesta medida, a raça Limousine
vem corresponder na perfeição ás exigências de mercado,
pois desde que alimentada convenientemente, a raça
Limousine consegue ser eficiente a todos os níveis
maximizando as margens de lucro da sua exploração.
Por isso, Sr. Bovinicultor, se ainda não tem Limousine,
de que está á espera? Não perca o comboio invista em
reprodutores seleccionados e repense todo o maneio
praticado na sua exploração. Maximize a eficiência,
rentabilize a exploração.
Jaime Bento

Marque já na sua agenda
 XVII Concurso Nacional de Jovens Reprodutores
1 DE MAIO DE 2008 - FIAPE - ESTREMOZ
 Dia do Limousine
2 DE MAIO DE 2008 na OVIBEJA
11:00h escolha do melhor "Limousine Prata" em
exposição
12:00h desfile de animais
15:00h Colóquio sobre a "facilidade de partos e
intervalo de partos da raça Limousine"
18:00h Edição oficial do nº 17 da revista



"Notícias Limousine" no stand da ACL no
pavilhão da pecuária e visita à exposição
fotográfica
 SANTIAGRO - Santiago do Cacém, 29 DE MAIO
A 1 DE JUNHO DE 2008 - exposição de animais
 FNA - SANTARÉM, 7 A 15 DE JUNHO DE 2008 exposição de animais
 XXI Concurso Nacional da Raça Limousine
18 A 20 DE JUNHO DE 2008 - FACECO ODEMIRA

Notícias Limousine
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III Dia aberto de campo da ACL

Como já vem sendo hábito a ACL organiza
anualmente um dia para reunião e convívio entre
os associados, trata-se do Dia Aberto de Campo.
Estes dias são sempre importantes pois trocam-se
conhecimentos e experiências muitas vezes
interessantes sobre práticas de maneio com futura
aplicação prática nas próprias explorações. Desta
vez, foram visitadas 3 explorações situadas em
Arronches no dia 21 de Novembro de 2007.
A primeira exploração visitada foi a Herdade
Nave do Grou pertencente a Willem Carp e Alletta
de Beaufort, os quais já são criadores da raça
Limousine há mais de 18 anos, onde pudemos
constatar que o trabalho familiar pode dar "bons
frutos", principalmente quando associado a longa
experiência como é o caso destes criadores.
Visitámos depois a Herdade da Fragosa
pertencente a Francisco Corado que apesar de ser
criador da raça há vários anos só desde há um
ano para cá submeteu o seu efectivo ao Controlo
de Performances obtendo agora os primeiros
machos qualificados Prata e Ouro. Por último, foi
visitada a Quinta do Carrefe, pertencente a MHCF
Sociedade Agropecuária, Lda. onde dada a
pequena dimensão da quinta, se pensou em
apostar na qualidade e não na quantidade.
Quinta do Carrefe
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Após um bom almoço que é sempre bem
vindo nestas coisas, aproveitou-se a ocasião para
que os técnicos da ACL distribuíssem alguma
informação técnica relativamente ás explorações
dos associados, tais como resultados do Controlo
de Performances executado nas explorações e
também resultados da Avaliação Genética, a qual
foi elaborada pelo Departamento de Genética da
Estação Zootécnica Nacional. Sobre esta
Avaliação foi também elaborado e distribuído um
catálogo de touros com o apoio da ScheringPlough. Esta empresa esteve também presente no
Dia Aberto e aproveitou a ocasião para chamar a
atenção dos criadores sobre os vários problemas
respiratórios que podem surgir nas explorações
bovinas.

Em
resultado
da
informação obtida através da
execução
sistemática
do
Controlo de Performances em
Exploração até ao Desmame, é
possível estudar e conhecer o
valor genético dos animais
Limousine para cada uma das
características avaliadas. A
execução deste Controlo é da
responsabilidade da ACL, mas
o estudo e cálculo dos valores
genéticos está a cargo do
Departamento de Genética da
Estação Zootécnica Nacional,
o qual tem desenvolvido este
trabalho anualmente desde
2004.
Os resultados da Avaliação
Genética da Raça Bovina
Limousine respeitante ao ano
2007 foram divulgados por

ocasião do III dia Aberto da
ACL. Assim, relativamente ás
vacas
foram
elaboradas
listagens com os valores
genéticos e entregues aos
respectivos criadores para
conhecimento. Relativamente
aos touros foi elaborado um
catálogo para divulgação dos
respectivos
valores.
Este
catálogo, está à disposição
para consulta e será facultado
pela ACL a quem esteja
interessado e o solicitar.
Novos
resultados
da
Avaliação Genética realizada já
em 2008 vão sair brevemente,
pois estão prestes a ser
concluídos pela EZN á data da
edição desta revista. A
apresentação destes resultados
está a ser mais célere uma vez

que é um processo que já se
começa a executar por rotina e
a ACL consegue disponibilizar
os dados para a EZN estudar
cada vez mais cedo.

Em França a Raça Limousine está cada vez
mais em alta e cada vez mais forte
Na edição de Outubro da
revista
francesa
"Bovins
Limousins" saiu um artigo sobre
a evolução da raça Limousine
nos últimos dez anos. Diz
Romain Ferrier que em 1965
com 285700 vacas de ventre,
mas em constante diminuição
de efectivo global até então na
ordem de 40% em 30 anos, a
raça
Limousine
estava
ameaçada. Quarenta anos
mais tarde, a tendência é
precisamente contrária e os
números provam que a raça vai
de vento em poupa.
Durante os últimos dez
anos a raça Limousine
apresentou em França a melhor

evolução em termos de vacas
de ventre com um aumento de
70%, o que é assinalável. Com
mais de 948000 vacas de
ventre a Limousine situa-se em
segundo lugar no que respeita
ao efectivo aleitante em França
e promete mesmo atingir o
primeiro dentro em breve. De
13,9% em 1965, a Limousine
representa presentemente mais
de 27% do efectivo aleitante
francês, tendo feito um
aumento de 6 pontos só nos
últimos cinco anos.
Extrato do artigo La limousine:
toujours plus haute, toujours plus forte,
por Romain Ferrier, editado no nº 173
de Bovins Limousins , Outubro de
2007. Traduzido por Jaime Bento.

EVOLUÇÃO DO EFECTIVO DE
VACAS DA RAÇA LIMOUSINE
FACE AO EFECTIVO TOTAL DE
VACAS ALEITANTES EM FRANÇA

FONTE: SCEES pour le RGA 2000,
BDNI pour les résultats au 1er janvrier
2006

Notícias Limousine
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III Congresso Regional da Carne nos Açores
Com organização da DRDA decorreu na ilha
de Santa Maria entre quatro e sete de Outubro de
2007 mais um Congresso Regional da Carne,
evento este muito bem acolhido pelos
congressistas (perto de 400 pessoas).
Estes três dias foram intensos em debate
técnico, prático e científico sobre toda a
conjuntura que envolve a produção de carne
naquelas
ilhas.
Mas
também
foram
enriquecedoras as visitas efectuadas a algumas
explorações da Ilha, algumas delas associadas da
ACL, assim como a Exposição e Concursos de
animais puros e cruzados.
Esta foi uma excelente oportunidade para
fazer uma análise da evolução do sector da
produção de carne de bovino não só nos Açores
mas também a nível nacional e mundial.
Constatou-se a necessidade de reforçar as
oportunidades de mercados já existentes e a
criação de novos mercados assim como um
reforço efectivo da parceria entre todos os
intervenientes da fileira da carne.
Foi feito o ponto da situação relativamente à
carne IGP (Indicação Geográfica Protegida) pois
foi criada em 2000 mas a comercialização
começou em Fevereiro de 2007. A carne IGP
encontra-se numa fase de conquista e
consolidação de mercado, verificando-se ainda
ser imperioso trabalhar no sentido da
uniformização da produção e da oferta, o que
passa entre outras coisas pela procura de animais
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ajustados ao sistema de produção, pela melhoria
genética dos animais existentes, assim como
maneio alimentar adequado.
De salientar ainda, que Gilles Lequeux,
comercial da INTERLIM que conhecemos bem em
Portugal pois tem sido nos últimos anos visita
assídua do Concurso Nacional da raça Limousine
que se realiza em S. Teotónio - Odemira,
apresentou os organismos oficiais em França
encarregados da promoção e melhoramento
genético da raça Limousine, nomeadamente
France Limousine Sélection e agrupamentos de
produtores associados. Descreveu também o
papel da INTERLIM nas vendas de animais
qualificados na Estação de Selecção de Lanaud,
assim como nas explorações que vendem
reprodutores e também comércio de embriões.

Gilles Lequeux

curiosidades

curiosidades

Chocalhos……Arte e Tradição
Os vaqueiros utilizavam no
seu dia-a-dia utensílios muito
antigos, de que se destacavam os
azeiteiros, feitos de corno de boi
para transportarem o azeite e
vinagre; cornas para leite; coxos
para beberem água; "barquino" de
pele de chibo para transportarem
a água durante o Verão; alforges
de pele de cabra; colheres de pau
buxo ou de corno; caldeiros de
ferro, o tarro de cortiça, etc.
Tal como estes utensílios
práticos, quase desconhecidos nos
nossos dias, também os chocalhos
que, noutros tempos eram artigos
quase obrigatórios de qualquer
moural ou vaqueiro que se
prezasse, estão a cair em desuso.
Noutros tempos os vaqueiros
ou mourais dispensavam todos os
cuidados possíveis e imaginários
aos chocalhos, pois quer se
tratassem de "mangas", "semserras", castelhanas, esquilas ou
esquilões (os mais utilizados no
gado bovino), eram todos muito
bem arreados porque luxo, era
luxo e os criadores de gado não
queriam ficar atrás uns dos outros.
Pois os criadores tinham orgulho
em apresentar os seus animais
munidos de chocalhos ornados
com as iniciais da casa agrícola a
que pertenciam, pendurados ao
pescoço por coleiras de couro
cravejadas e trabalhadas.
Actualmente, como as zonas
de pastagem dos animais estão
quase todas limitadas por cercas,
a utilização do chocalho está a
diminuir cada vez mais. De
qualquer modo o chocalho é um
instrumento metálico que produz
um som característico e que tem
como principal fim, facilitar a
localização do gado disperso
pelas pastagens.
Noutros tempos, colocavamse os chocalhos no pescoço de
alguns animais (os guias), à volta
dos quais se juntavam os outros
enquanto pastavam. Também
serviam para indicar o paradeiro
das reses mais gulosas quando
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estas se afastavam da manada
para os campos semeados.
O fabrico de chocalhos é um
trabalho totalmente artesanal que
exige
de
quem
o
faz,
conhecimento de várias técnicas e
intuição artística.
O chocalho começa por ser
talhado em folha de ferro,
consoante o tamanho que se
pretende. Tendo uma folha de
latão e cobre (ou bronze e cobre)
coloca-se um pedaço sobre cada
um dos lados, outro pedaço
debaixo da asa e um último da
parte de dentro. Em seguida,
embarra-se, ou seja, cobre-se
todo com barro amassado com
palhinha de trigo (esta destina-se a
não deixar gretar o barro ao
atingir grandes temperaturas). Na
parte debaixo do chocalho, abrese um furo no barro, com um ferro,
para servir de respiradouro.
Levando-se de seguida à forja e
quando o chocalho fica ao rubro,
tira-se para fora, rebola-se no
chão liso, mergulha-se em água
fria para resfriar completamente e
adquirir a cor acobreada. Depois
parte-se e retira-se o barro cozido.
Por último coloca-se o badalo, que
pode ser em folha ou de madeira.
O som obtido depende da
espessura da folha utilizada (que
quanto mais grossa mais grave é o
som).
Só após vários anos de
prática se consegue fazer um

chocalho
com
um
som
previamente determinado.
A "louça" - conjunto de chocalhos,
que foi outrora um luxo de todo o
moural que se prezasse, é hoje em
dia cada vez mais procurada por
apreciadores de artesanato e
coleccionadores estrangeiros para
fins decorativos, registando-se
preferência na aquisição de
chocalhos já usados.
Resta-nos esperar que a arte
dos chocalhos nunca acabe para
que possam sempre vir a ser
falados quando se falar de outra
arte, que é a criação de gado!

* Por Fátima Verissimo
(Engª. Zootécnica)

Uma visão do sector Bovino Nacional
Numa altura de grandes incertezas no sector bovino nacional, a Notícias Limousine quis falar com
o Eng.º Francisco Carolino, cujo perfil profissional e pessoal apresentamos:
- Presidente da Direcção da Associação de
Agricultores do Distrito de Évora desde 2001
- Presidente da FEPABO (Federação Portuguesa
das Associações de Bovinicultores) desde 1999
- Vice-Presidente da CAP (Confederação dos
Agricultores de Portugal) desde 2005

N.L. - Qual a análise que faz da
situação actual do sector dos
bovinos de carne a nível nacional e
europeu?
F.C. - A bovinicultura de carne na
Europa vive um momento muito
difícil e comprometedor. Transposta
esta análise para Portugal, dadas as
especialidades do sector, a
realidade é bem mais grave e
preocupante.
N.L. - Quais as perspectivas que se
avizinham a curto-m
médio prazo
para este sector?
(Considerando o cenário do preço
dos
alimentos
compostos
consequência da escassez das
matérias-p
primas; Considerando o
que se perspectiva para o preço da
carne do bovino; considerando
ainda o futuro dos subsídios das
vacas aleitantes desligamento sim
ou não?)
F.C. - Na sequência da questão
anterior, podemos agora focar
alguns pormenores que ajudam a
compreender o problema.
Vários factores, entre eles, a
condução das últimas reformas da
Política Agrícola Comum, as
negociações no âmbito da
Organização
Mundial
de
Comércio, a globalização e a
liberalização
de
mercados,
alteraram
profundamente
a
produção de carne de bovino na
Europa.
Os efeitos do desligamento que
desde 2005 tem ocorrido total ou
parcialmente em alguns estadosmembros,
as
exigências
comunitárias em matéria de normas
sanitárias, rastreabilidade, bem-

- Perito da CAP no COPA - Grupo de Trabalho
Carne de Bovino desde 1999
- Representante do COPA - Grupo Consultivo
permanente da Direcção Geral de Agricultura
em Bruxelas
- Agricultor - Bovinicultor

estar animal, condicionalidade, etc.
levaram a uma diminuição
quantitativa e qualitativa dos
efectivos.
As cedências europeias no seio da
O.M.C. permitindo a entrada na
Europa de carne bovino proveniente
de países terceiros - sobretudo da
zona Mercosur- em condições de
produção totalmente desajustadas
das que nos são exigidas, estão a
contribuir fortemente para a
elevada perda de competitividade
na produção europeia.
As dificuldades, recentes, na
obtenção de matérias-primas para
alimentação
animal
com
consequente escalada de preços
das rações - responsabilidade
atribuível também, às orientações
decorrentes da P.A.C. - completam
o quadro dramático em que está
envolvido o sector.
Tendo em linha de conta uma
revisão, a meio termo, da actual
reforma da Política Agrícola
Comum num cenário economicista,
a pressão sobre os preços dos
cereais até 2009/2010 e uma
possível alteração na Organização
Comum de Mercado da Carne de
Bovino, as perspectivas para o
curto-médio prazo, em nosso
entender
não
podem
ser
animadoras.
A manutenção de uma ajuda
directa, ligada - total ou
parcialmente - nas vacas aleitantes
parece-nos incontornável tendo em
atenção
factores
como
o
abandono,
a
preservação
ambiental,
diversidade
e
sustentabilidade do mundo rural.

N.L. - Relativamente aos efectivos
bovinos de carne nacionais, há já
algum tempo que se fala da
vantagem que existiria se se
utilizassem em todos apenas
machos de raça pura (qualquer que
seja) registados nos respectivos
Livros genealógicos. Qual a sua
opinião? De que modo se poderia
colocar uma medida destas em
prática? Não considera que seria
bastante vantajoso para melhorar
significativamente a qualidade
genética das nossas vacadas e
consequentemente dos produtos
destas obtidos?
F.C. - Desejável e certamente
vantajoso, seria se caminhasse-mos
no sentido de aproveitar as enormes
potencialidades das nossas raças
autóctones, para fazer linhas
maternas, em cruzamento com as
excelentes qualidades de raças
vocacionadas e especializadas na
produção de carne, que existem
consolidadas em Portugal, as quais
seriam a fonte fornecedora das
linhas paternas.
Bastava, para tornar esta situação
numa prática crescente, que as
Autoridades responsáveis e os
decisores políticos do nosso país,
considerassem a pecuária extensiva
como importante e até estratégica
no quadro de alternativas para
vastas zonas do território português,
incluindo em programas de
financiamento a aquisição e
utilização
de
reprodutores
registados.
N.L. - Considera que no sector da
carne já existe da parte dos
intermediários/engordadores uma
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preocupação com a qualidade dos
bezerros(as)
adquiridos
para
engorda e acabamento? O que tem
observado
nos
leilões
que
acompanha em Évora, existe ou
não uma maior preocupação com a
qualidade apresentada pelos
animais? E em caso afirmativo
parece-llhe
que
existe
um
reconhecimento dessa mesma
qualidade em termos de preço dos
animais?
F.C. - Sem dúvida. Actualmente a
preocupação
dos
agentes
compradores de bezerros é cada
dia mais acentuada na busca da
qualidade que provém da genética,
da apresentação e homogeneidade
dos animais. E pagam estas
condições.
N.L. - O número de animais para
carne transaccionados através dos
leilões tem aumentado ou tem-sse
mantido nos últimos anos?
F.C. - Embora com oscilações
sazonais, decorrentes principalmente das cotações os números
actuais tem demonstrado tendência
para ligeiro aumento.
N.L. - Se quisermos fazer uma
comparação com o nosso país
vizinho relativamente à adesão que
existe aos leilões, sejam eles de
animais para carne ou para
reprodução, considera que existem
diferenças notórias ou não?
F.C. - Não nos parece possível fazer
uma comparação conclusiva no
que respeita à venda de animais
para recria/engorda. Em Espanha a
prática de leilões com essa
finalidade não está muito instalada.
Funcionam mais os mercados,
controlados e certificados.
Já no que respeita a leilões de
animais reprodutores, no país
vizinho a actividade está bem mais
desenvolvida
e
dinamizada.
Naturalmente que a postura do
Estado e das Autoridades do sector,
tem contribuído para isso. Em
Espanha incentiva-se a qualidade
dos efectivos e o seu verdadeiro
melhoramento.
N.L. - Fale-n
nos um pouco da
realidade do Parque de leilões de
Évora. Nº de animais leiloados/
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semana. O que se tem verificado
nos últimos ano, tanto nos leilões
de carne como de reprodutores.
F.C. - O Parque de leilões de Évora,
é o mais antigo dos que funcionam
actualmente. Está, pela sua idade,
um pouco envelhecido mas cumpre
plenamente com os fins em vista,
nomeadamente como regulador e
orientador de mercado e cotações,
o que de resto também noutros
parques se verifica.
Transaccionam-se semanalmente
cerca de 300 animais, com
oscilações sazonais de oferta. A
transparência do negócio e o
acompanhamento rigoroso dos
movimentos com base no controlo
da documentação necessária, têm
permitido
a
fidelização
de
apresentantes e arrematantes.
Fazem-se aqui, anualmente três
leilões de animais reprodutores.
Importante será incrementar esta
prática.
N.L. - E quanto a dinamizar o
recinto do parque de leilões de
Évora para a realização de feiras?
Como o caso da ExpoÉvora que
contou com 2 iniciativas e
posteriormente deixou de ocorrer.
F.C. - O calendário de datas de
eventos já consolidados no
Alentejo, relacionados com a
actividade agro-pecuária está
bastante preenchido.
Há, portanto, que repensar este
tema e encontrar originalidade e
inovação para avançar em Évora
com qualquer iniciativa do género.
N.L.- Aproveitamos para perguntar
pecuárias
como vê as feiras agro-p
nacionais actualmente?
Particularmente a Feira Nacional da
Agricultura e Ovibeja?
Esta última comemora o seu 25º
aniversário como viu a sua
evolução?
F.C. - As chamadas feiras agropecuárias nacionais, a nosso ver
são ocasiões impares e necessárias
para a dinamização do sector. A
sua realização não pode ser posta
em causa, mas há que manter uma
dinâmica
de
modernidade,
internacionalização e profissionalismo cada vez mais acentuada.
As feiras que refere - F.N.A. e

Ovibeja - com características
diferentes
são
ocasiões
indispensáveis no quadro da
divulgação,
promoção
e
demonstração das potencialidades
agro-pecuárias de Portugal e do seu
Mundo Rural.
A Ovibeja, evoluiu em dimensão e
importância para um patamar que
se coloca dentro das suas
características, ao nível do melhor
que se faz a nível Ibérico. É o
grande evento agro-pecuário do
Alentejo.
Falando agora um pouco da
N.L. -F
Fepabo, da qual é Presidente, como
vê a situação desta federação e dos
seus federados? Qual pensa que
tem que ser a estratégia adoptada
para fazer face ao cenário actual e
ao futuro do sector bovino
nacional?
F.C. - A Fepabo, tal como a maioria
das estruturas associativas ligadas à
actividade agro-pecuária, tem pela
frente um desafio enorme que exige
resposta urgente.
A sua adaptação à nova realidade,
decorrente de alterações profundas
na condução da política da P.A.C.
que se adivinham para breve,
conjugadas com orientação dessas
decisões, em Portugal, determinam
a adopção de visão estratégica
nova para o movimento associativo.
O
modelo
orgânico,
o
financiamento e a independência
da FEPABO são as bases da
manutenção desta estrutura que
julgamos mais do que nunca
necessária, e indispensável para
defesa dos interesses e direitos dos
bovinicultores portugueses.
N.L. - E agora como não poderia
deixar
de
ser,
falando
especificamente da raça bovina
Limousine em Portugal .Qual a
análise que faz da situação desta
raça em Portugal?
F.C. - A raça bovina Limousine, em
Portugal, tem vindo a afirmar-se
como uma das mais importantes
fontes de fornecimento de genética
de elevado valor. A presença, cada
dia
mais
acentuada,
de
reprodutores
masculinos
em
vacadas para produção de vitelos
de carne, tem proporcionado a

N. L. - E para terminar qual a sua
ideia pessoal do trabalho da
A.C.L.? Que orientações devemos
ter de futuro?
F.C. - Tendo, enquanto dirigente da
FEPABO, acompanhado o trabalho
da A.C.L. entendo que o mesmo
tem sido muito positivo, com
grande
influência
para
a
credibilidade da raça, para a sua

expansão e afirmação.
Para o futuro, entendo, enviar à
A.C.L. - equipas dirigente e técnica
- uma palavra de incentivo, para
prosseguirem o vosso trabalho
baseado nos critérios até agora
revelados,
isto
é,
rigor,
transparência e eficiência.
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obtenção
de
animais
com
características muito apreciadas
pelos agentes engordadores. São,
geralmente, produtos que no
mercado reflectem na valorização
as suas excelentes qualidades.
Justifica-se plenamente a aposta,
por parte dos criadores, em
reprodutores puros criteriosamente
escolhidos para os fins em vista.
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Novos desafios na Produção Animal
A produção animal em geral e em especial as
produções de ruminantes vão enfrentar provavelmente
os maiores desafios de sempre. Vão operar-se mais
mudanças nos próximos 5 anos do que nos últimos 25.
Para além do sempre necessário esforço constante
de melhoria na produtividade e competitividade,
passam a colocar-se novos desafios em termos de bemestar e saúde animal, de protecção ambiental, de
qualidade e segurança alimentar e, cada vez mais, de
diferenciação e valorização através de novos produtos
específicos que, além do seu valor alimentar, possam
também contribuir para melhorar a saúde e/ou reduzir
riscos de ocorrência certas doenças (cardiovasculares,
neuro-degenerativas, oncológicas, etc.).
Novos desafios envolverão todas as diversas áreas
técnico-científicas implicadas na produção animal. No
entanto, será a área da nutrição e alimentação a que
mais deverá contribuir em termos de inovação e de
desenvolvimento de novas soluções, não só para
permitir a concretização de novos produtos funcionais,
mas também para tornar sustentável e economicamente
viável uma produção animal inteiramente nova no
contexto de novas políticas agrícolas e das novas
estratégias energéticas e ambientais.
Oportunidades e limitações, inteiramente novas e
absolutamente imprevisíveis até há pouco tempo,
determinarão toda a produção animal, no contexto de
uma nova era inevitavelmente marcada pelos
biocombustíveis, pela competição "food-feed-fuel" e
pelo despertar das novas economias emergentes
(China, Índia, etc.).
A produtividade animal tem vindo a aumentar
contínua/ininterruptamente com a contribuição de
avanços em progressos genéticos, em novas
tecnologias e equipamentos, em processos de
diagnóstico e tratamento, em novos sistemas de maneio
e de gestão e, sobretudo, em cada vez maior eficácia
em nutrição e alimentação.

Há poucas décadas os frangos atingiam 1,5 kg
aos 110 dias de idade com um índice de conversão
alimentar de 3,5. Hoje atingem 1,5 kg aos 28 dias com
índice de conversão alimentar 1,7.
Em vacas leiteiras, a produtividade anual de
10.000 kg já não é limiar só virtual/inatingível. Esse
limiar antes mítico, hoje já é superado por todas
explorações do Top 100 nacional.
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Cada vez mais alta produtividade significa maiores
necessidades nutricionais dos animais e cada vez maior
o desafio para as satisfazer correctamente e de forma
muito bem balanceada em todos os nutrientes
necessários.
Altos níveis de produtividade exigem novos
conceitos nutricionais - nova "feed pyramid", "periparto",
nutrição aniónica, aditivos, etc - requerem novos
programas de arraçoamento, melhor maneio da
alimentação e cada vez menor margem para erros
nutricionais, sob pena de se comprometer a saúde
metabólica - dos factores mais limitantes na alta
produção.
Bem-eestar e saúde animal
bem-eestar animal = máxima saúde metabólica

Bem-eestar animal = óptimo ambiente ruminal

Em ruminantes, a primeira prioridade será sempre
de optimizar o funcionamento ruminal de forma a não
só evitar situações de doença (acidose, deslocamentos
de abomaso, etc.), como também para maximizar a
eficácia alimentar, sintetizar nutrientes essenciais e
maximizar/melhorar a qualidade da produção.

Bem-eestar animal = gerir a condição corporal

A avaliação sistemática da condição corporal dos
animais em cada fase do crescimento e do ciclo de
produção é imprescindível para se fazerem os
necessários ajustamentos ao programa alimentar, de
forma a evitar-se tanto a excessiva mobilização de
reservas corporais (riscos de cetose e baixa eficácia
reprodutiva), como a excessiva deposição de gordura.

A Directiva Europeia 91/676/EEC (nitratos) limita a
fertilização anual a 170 kg N/ha.
A poluição ambiental, sobretudo por Azoto (N) e
fósforo (P), é uma preocupação crescente que obriga a
cada vez maior e melhor gestão dos inputs-outputs. O
sistema holandês MINAS (1998) é aplicado
compulsivamente já em todas as explorações.
A nutrição animal e o maneio alimentar têm
grande impacto quantitativo e qualitativo no balanço
input - output de nutrientes, pelo que a protecção
ambiental implica estratégias nutricionais e alimentares
no sentido de:
1 - reduzir desperdícios/sobras de alimentos, ajustando
a alimentação ao consumo efectivo.
2 - aumentar a digestibilidade da dieta alimentar,
mediante criteriosa selecção de ingredientes (a biodisponibilidade do P em suínos é de 14% no milho vs
90% nos DDG). Em monogástricos, a enzima fitase
aumenta a digestibilidade do P, reduzindo até 33% a
sua excreção/poluição (Kornegay & Verstegen, 2001).
3 - aumentar rigor/precisão na determinação das
necessidades nutricionais, na valorização dos alimentos
e no maneio alimentar (por grupos, por fase de
produção,
por
sexo,
etc.),
para
evitar
excessos/desperdício de nutrientes.
Minimizar o excesso de nutrientes é, assim, um
imperativo actual e futuro, mediante :
• mais produtividade / menor encabeçamento
• maior eficácia na utilização de N, P e K.
Ao reduzir a ingestão P alimentar em 0.1%, reduzse a excreção/poluição de P em 8.3% (Kornegay &
Verstegen, 2001).
Por cada 1% de redução de proteína bruta, reduz-

se em 8% as perdas azotadas (Kerr & Easter, 1995)A
maior precisão permitida por novos "tools" hoje
disponíveis (NRC 2001, R.C.P., NIR …) permite obter
maiores níveis de produção com apenas 16% Proteína
bruta (PB) do que com os ex-20% PB e com a redução
de 30% na excreção de N.
Reduzir a proteína alimentar ao mínimo necessário
para satisfazer as necessidades nutricionais e minimizar
a poluição ambiental implica novas estratégias
nutricionais:
• maximizar a síntese de proteína microbiana
> qualidade < custo < poluição
• PDI's, RUP/RDP, NFC/RDP… versus PB
• "good-by protein - hello aminoacids"

O fósforo (P) é também um factor de poluição,
sendo, muitas vezes, sobre-utilizado. Estima-se que, em
geral, o P é administrado cerca de 20% acima das
necessidades, pelo que bastaria a sua administração
segundo as mais recentes recomendações, para se
reduzir em 25-30% a sua poluição ambiental.
A cada vez maiores necessidades nutricionais, não
corresponde uma capacidade de ingestão elástica (pelo
contrário, quando a vaca tem maiores necessidades, é
quando é menor a sua capacidade de ingestão) - o que
obriga a cada vez maior concentração nutricional do
arraçoamento-global em todos os nutrientes (energia,
proteína, vitaminas, minerais)
Uma alimentação correctamente balanceada em
todos os nutrientes implica:
1- a correcta determinação das necessidades
nutricionais dos animais;
2- a valorização (quantitativa e qualitativa) de todos
os componentes da alimentação;
3- a minimização de quaisquer carências e excessos
nutricionais na alimentação;
4- a rápida resposta a quaisquer alterações que
possam ocorrer.
De nada servem os mais modernos e fiáveis
programas de cálculo e optimização de arraçoamentos
se não se conseguir valorizar correctamente as
características nutricionais dos vários componentes do
arraçoamento ou se não se reajustar a alimentação
sempre que se alterar a quantidade / qualidade de
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Protecção Ambiental

Os animais não são capazes de utilizar 100% dos
nutrientes de que dispõem, pelo que parte desses
nutrientes é inevitavelmente excretada, susceptível de
provocar poluição ambiental.
De todo o Azoto (N) que ingerem, os ruminantes só
transferem para a sua produção (carne/leite) 25-35%,
sendo todo o restante excretado para o ambiente.

divulgação

qualquer componente.
Sobretudo em relação à silagem de milho, deve
ter-se a garantia de que se está a trabalhar com
avaliações absolutamente fiáveis e seguras - não se
pode formular arraçoamentos correctos com base em
avaliações nutricionais incorrectas daquele que, quase
sempre, é o seu maior componente.
Para optimizar o funcionamento ruminal, tem que
se garantir o correcto balanço e sincronia na
disponibilidade dos nutrientes.

produção, há uma nova "Feed Pyramid"

"A alimentação desejável é a que forneça os nutrientes
necessários à produção/qualidade do leite, maximize o
funcionamento do rúmen, optimize o crescimento da
microflora ruminal e minimize as perdas de nutrientes
para o ambiente" (NRC, 2001)
Para satisfazer correctamente as necessidades
nutricionais de vacas leiteiras com cada vez maior
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*por: Engº Jerónimo Pinto
Companhia das Lezírias, SA

No ano passado a quantidade de pedigees de exportação emitidos pelo Herd-Book Francês da raça Limousine
atingiu um número recorde. A exportação teve como destino principal os países de leste da União Europeia e Rússia,
mas também os tradicionais importadores: os 11 membros da federação EUROLIM da qual Portugal faz parte.
Sébastien Stamane in L'export en plein boom, Bovins Limousins, nº174, Janeiro 2008. Traduzido e adaptado por Jaime Bento

Num contexto internacional, face ao número
recorde de animais exportados pela França (tal como
acima referimos), facto que traduz o grande interesse e
procura internacional da Raça, há que reflectir sobre a
evolução da produção bovina na Europa. Assim,
Bernard Roux (presidente de France Limousine
Sélection) solicitou essa reflecção a François Poirson
(Director das Coopératives Agricoles du Limousine et de
Poitou-Charentes). Este último, encarregou-se de
apresentar em primeiro lugar o contexto mundial e em
seguida as evoluções previsíveis da politica Agrícola
Comum:
CONTEXTO MUNDIAL
O mundo é uma aldeia. Esta expressão, mesmo
que seja exagerada, traduz bem uma evolução já posta
em marcha. A especialização das zonas de produção e
a liberalização das trocas comerciais, assim como as
evoluções geopolíticas, fazem com que os mercados
fiquem dependentes do que se passa nos quatro cantos
do planeta. E quem diz mercado, diz oferta e procura.
Uma procura cada vez mais forte
No que respeita a produtos alimentares, o nível da
procura é já muito forte e longe de estar satisfeito. De
facto estima-se em 2,3 mil milhões o número de
pessoas repartidas por 61 países, que não dispõem de
mais de 20g por dia de proteínas animais. Mais grave,
o nosso planeta conta com 850 milhões de pessoas
com carências a nível alimentar drásticas.
Mas esta procura vai aumentar. A principal razão é
o aumento da população mundial. Somos hoje 6 mil
milhões de pessoas na Terra: 4,6 estão nos países em
vias de desenvolvimento, 0,4 nos países ditos de
transição e 1 nos países industrializados. Prevê-se que,
em 2015 a população mundial será de 7,2 mil milhões
(+20%), e atingirá ainda 8,3 em 2030 (+38%).
No que respeita a proteínas animais, e mais
concretamente a carne de bovino, a procura deverá ser
cada vez mais forte devido à modificação dos hábitos
alimentares dos países ditos emergentes. Nos países em
vias de desenvolvimento, os cereais representam 57%
das calorias e 58% das proteínas da dieta diária. Nos
países industrializados elas não representam mais do
que 32% e 30% respectivamente. Quanto mais o nível
de vida num país aumenta, maior se torna o lugar que
as carnes ocupam na alimentação da população desse
país.
Para termos bem a noção do potencial impacto
destas mudanças, podemos dar como exemplo a
China. Se o seu consumo médio de carne bovina por

habitante (que é hoje estimado em 5,5Kg por ano),
aumentar somente um quilograma, isto provocará uma
procura suplementar de 1,4 milhões de toneladas.
Uma oferta limitada
Uma progressão na oferta em géneros alimentares
não é por si só um dado adquirido. O primeiro
obstáculo será o desenvolvimento da utilização não
alimentar de certos produtos, por exemplo para
produção de biocombustíveis. Por outro lado, o
aquecimento global poderá fazer diminuir a produção
mundial e ter repercussões ao nível da disponibilidade
da água. Também, o aumento da utilização não
agrícola das terras, a instabilidade política ou a
ausência de politicas estruturais em certos países são
outros factores limitantes ou opositores ao crescimento
da oferta.
A oferta em proteínas animais é, bem entendido,
condicionada pelos factores acima descritos, mas pode
ser de maneira ainda mais importante. De facto, a
produção de proteínas animais utiliza como base as
proteínas vegetais que correm o risco de se rarificar e
portanto de se tornar cada vez mais caras. A produção
desta forma continuará a ser rentável? O consumidor
poderá pagar o aumento?
Em conclusão, é bastante provável que dentro dos
próximos anos a produção de carne bovina ao nível
mundial não seja suficiente para cobrir as necessidades
de consumo. Todavia, esta situação não será favorável
aos produtores a não ser que estes possam manter os
custos de produção em adequação com as
capacidades financeiras dos consumidores.
AS EVOLUÇÕES DA POLÍTICA AGRÍCOLA
COMUM
As reflexões actualmente em curso sobre a
evolução da Política Agrícola Comum poderão ter
consequências importantes para os produtores de vacas
aleitantes: risco de desligamento do prémio á vaca
aleitante, supressão das quotas leiteiras com uma
influência directa sobre o mercado de carne bovina e
aumento da modulação que vai reduzir o montante das
ajudas. A França que possui o primeiro lugar na Europa
em termos de efectivo de vacas aleitantes, tem de se
mobilizar para que as consequências destas evoluções
não venham a desencorajar os produtores.

Marc Gambarotto
in L'évolution de la production bovine européenne ,
Bovins Limousins, nº174, Janeiro 2008. Traduzido
por Jaime Bento
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Produção de Bovinos na Ilha do Corvo

Imagem 1 - Baldio Comunitário e Caldeira.

A Ilha do Corvo é a menor ilha do Arquipélago dos
Açores, possuindo uma área total de 17,13km2,
resultantes de 6,5km de comprimento por 4,0km de
largura. Esta ilha resultou de uma montanha vulcânica
extinta, no cimo da qual teve origem uma cratera de
abatimento, denominada de Caldeirão. A sua altitude
média ronda os 490m, situando-se o ponto mais
elevado da ilha - o Morro dos Homens - a 718 m de
altitude, na vertente sul da borda da caldeira.
A Ilha do Corvo, tal como outras regiões
ultraperiféricas apresenta condicionalismos geográficos
(afastamento, insularidade, pequena dimensão e
irregularidade do terreno), associados a um clima
difícil. A estas condicionantes acresce a dependência a
um pequeno número de factores de produção e o facto
de cerca de 41% da área emersa da Ilha do Corvo se
encontrar classificada, no âmbito da Rede Natura
2000.
A pecuária é a principal actividade económica do
sector primário, constituindo os bovinos, os suínos e as
aves de capoeira as principais espécies de criação.
Todas as explorações pecuárias corvinas possuem mãode-obra familiar com uma certa paridade homem
mulher.
A produção é de tipo extensivo, estando os animais
durante todo o ano na pastagem. As pastagens são
constituídas por trevo branco (Trifolium repens), azevém
(Lolium multiflorum) e erva-mole (Holcus lanatus). Os
animais são mantidos durante os meses de maior
produção de erva nos terrenos do baldio, sendo

retirados no final do Outono para as terras, quando
tem início o período de maior carência alimentar.
Durante o Inverno, as fêmeas podem ser suplementadas
com forragem de erva e ração.

Fonte: DRDA
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Desde 2001 que se verifica uma tendência de
aumento no número de cabeças, aliado à diminuição
do número de explorações. Em 2004 existiam na Ilha
do Corvo 51 explorações pecuárias, com uma média
de 15,24 animais por exploração.
Em termos de maneio reprodutivo a época de
partos decorre no final do Inverno e início da Primavera,
sendo o mês de Março o predominante. Este período
corresponde ao término da época de maior carência
alimentar, aproveitando-se o pico de crescimento da
erva para o início da produção leiteira. Os vitelos são
desmamados aos 6 meses de idade, sendo
imediatamente exportados para o continente, onde são
vendidos no Leilão da Cooperativa Agrícola do Corvo.
A exportação de animais vivos é a principal fonte
de rendimento das explorações, constituindo o leite
entregue na Cooperativa de Lacticínios do Corvo uma
fonte de menor rendimento para os produtores.
A pecuária biológica poderá também ser alternativa,
uma vez que se fundamenta em métodos bastante
idênticos aos actualmente praticados na produção
pecuária na Ilha do Corvo. No entanto, as estruturas de
distribuição e comercialização não se coadunam com a
sua prática nesta ilha.

Os vitelões são aqueles animais que nasceram no início
do Inverno e correspondem apenas a 8% dos animais
exportados. A exportação de animais adultos assume
um carácter praticamente nulo.
Desde 2002, que a Ilha do Corvo frui do estatuto
de "Ilha Oficialmente Indemne de Brucelose Bovina",
juntamente com as ilhas das Flores, Graciosa e do Pico,
através da Decisão da Comissão n.º 2002/588/CE, de
11 de Julho. Este estatuto estabeleceu condições para
que um produtor apostasse na criação de um núcleo de
Limousine para o fornecimento a outras ilhas do
arquipélago e ao continente de bovinos reprodutores de
raça pura. É com algum pesar que se verifica nesta ilha
uma escassa preocupação na selecção de animais
reprodutores, destacando-se antes uma opção pela
produção em quantidade, e não se apostando na
qualidade dos animais.

ALEGRIA - PG05088034
ALCAIDE - PG05088009

Fonte: Cooperativa Agrícola do Corvo, CRL

Desde 1999 que a Cooperativa Agrícola da Ilha
do Corvo, CRL exporta animais para o continente
português. São efectuados dois leilões de gado
proveniente da Ilha do Corvo por ano no Parque de
Leilões da ARCOLSA em Palmela. A exportação ocorre
principalmente nos meses de Setembro e Outubro e tem
como objectivo aliviar as explorações do excedente de
animais. Os vitelos do ano correspondem a 62,5% dos
animais exportados, seguindo-se os novilhos com 29%.
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Curiosidade
Da criação de gado bovino na Ilha do Corvo resultou
uma raça autóctone - Vaquinha do Corvo, que se
caracterizava pela sua reduzida dimensão e que foi
extinta no início do século passado. Existe uma enorme
polémica em redor desta raça, atribuindo alguns
autores as suas características ao nanismo insular
enquanto outros as relacionam com as carências
alimentares decorrentes da constituição dos pastos.
*Por: Drª. Sandra Mealha
Serviço Desenvolvimento Agrário Flores e Corvo

EFICIÊNCIA
Palavra-Chave em Sistemas de Produção de Bovinos de Carne
A produção de bovinos de carne em Portugal terá
por base cerca de 380 000 vacas cujos produtores se
distribuem pela quase totalidade do país,
representando uma boa franja da população rural
activa. O sector praticamente não exporta, mas não
será por isso que não precisará de crescer, utilizar novas
tecnologias e, no fundo, aumentar a eficiência e
melhorar as características do produto final, de modo a
atender as exigências do mercado.
Embora o sistema produtivo mais generalizado seja
o extensivo ou semi-extensivo, as variantes dos sistemas
de produção alternativos (cereal, misto de cereal e
bovinos, biológico, etc) são uma fonte de pressão para
definir estratégias de modo a incrementar a produção e
qualidade dos produtos oriundos dos sistemas
tradicionais de produção bovina de carne, nunca
deixando de lado a realidade sócio-económica e as
perspectivas futuras.
A eficiência (re)produtiva, por exemplo, afecta de
forma importante o resultado económico do sector
produtivo constituindo uma limitação ao crescimento
esperado, sendo, por isso, necessário identificar as
causas que ocasionam uma baixa eficiência
(re)produtiva de modo a que se permita aplicação de
técnicas correctivas.
O que significará para um técnico de zootecnia ou
para um produtor de bovinos o termo eficiência
produtiva efectivamente?
Antes de mais, será necessário enquadrar o sector
na fileira produtiva de bovinos de carne, isto é:
estaremos perante a franja vaca-vitelo ou na fase de
recria e engorda? A eficiência terá forçosamente de ser
entendida de maneira diferente e, neste artigo, iremos
debruçar-nos apenas para o sector da vacada ficando,
no entanto, as pistas da análise da eficiência em ambos
os sectores da fileira produtiva de bovinos de carne.
A nível da vacada, a eficiência:
> será uma vaca parida a voltar a parir durante o
próximo ano?
> ou será uma vaca parida a voltar a parir daqui a um
ano?
A nível da recria, engorda e acabamento, a eficiência:
> será um novilho abatido a um peso vivo ou a idade
fixa?
> ou será um novilho acabado com igual percentagem
de gordura da carcaça?
Numa primeira e imediata reflexão: - "Todas as
hipóteses parecem ter o mesmo objectivo!", no entanto,
ponderando, talvez sejamos levados a dizer que: - "
Todas as hipóteses terão significados diferentes!". Então,

em que ficamos?
Analisemos o esquema 1 em que as vacas X e Y
tiveram o 3º parto em 5 de Janeiro de 2006 e voltaram
a parir, no ano seguinte, em 25 de Janeiro a vaca Y e
em 5 de Outubro a vaca X.

Esquema 1

Tentando interpretar esta realidade cairemos
forçosamente no campo das hipóteses e ao
associarmo-las à eficiência (re)produtiva podemos
indicar e constatar:
Hipótese I:

Caso da vaca X - estamos perante um caso concreto de
pseudo eficiência e de uma política de apoio (indirecto,
é claro!) à menor produtividade:
> na realidade, nestes dois anos, a vaca pariu sempre,
e isso levaria a alguém menos ponderado dizer: estamos perante uma "boa" vaca! Mas a eficiência
reprodutiva medida em dias de intervalo entre partos ou
em dias em que esteve alfeira ou, ainda, em dias a
comer sem produzir (nem em lactação e não gestante)
é pouco abonatória para a fêmea bovina X (638 dias,
353 dias e 143*0,75 € respectivamente). Estamos
perante um caso que retrata a situação actual de
política de subsídio à vaca aleitante. A fêmea seja ou
não eficiente, o "prémio" está garantido! E produzir com
uma fertilidade anual de 85% ou 90%, significará quase
o mesmo, isto é, o que não se ganha com o incremento
da eficiência poupa-se com os menores gastos em
tecnologia, equipamentos, alimentos, higiene e
sanidade, selecção e política de refugos e substituição,
etc. Mas não estaremos no fundo a hipotecar o futuro?
Caso da vaca Y - caso concreto do estabelecimento e
concretização de objectivos de eficiência:
> a fêmea está a parir num ritmo próximo do ciclo
anual, isto é: um parto cada 365 dias; com
beneficiação fecundante logo após a entrada do touro
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na vacada; e o mínimo de tempo a comer sem estar
reprodutivamente funcional (385 dias, 100 dias,
0*0,75 respectivamente). Estamos perante uma
situação essencial no futuro, quando inseridos num
mercado global, em que não existe outra alternativa do
que ter animais e técnicas que conduzam à eficiência.
Nesta situação, a diferença entre uma fertilidade anual
de 85% e de 90%, poderá significar, simplesmente, o
abandono da actividade.
Hipótese II:

Caso da vaca X - caso ilustrativo de deficiência do
maneio alimentar a nível da vacada:
> pressupõe uma fêmea com condição corporal
inferior ao parto (menor que 3 na escala de pontuação
para a condição corporal de 1 a 5) o que se irá traduzir
numa maior dificuldade de reposição de reservas
corporais (prioritariamente terá que responder à
involução do aparelho reprodutivo e às necessidades
de lactação) e, deste modo, impossibilitá-la de ser
coberta e ficar gestante após a entrada do touro na
vacada.
Caso da vaca Y - retrato de um maneio alimentar
ajustado ás exigências das fêmeas e de acordo com o
ciclo reprodutivo anual e em conjunção com o ciclo
natural das plantas, a base da alimentação dos
ruminantes.
> na tabela 1 encontramos exemplificado o porquê da
superioridade da vaca Y, e a consciencialização da
importância do maneio alimentar nas fases críticas do
ciclo reprodutivo. Na tabela é evidente a importância
da condição corporal da vaca ao parto e
implicitamente a justeza do esquema alimentar focado.
A ideia bastante generalizada de compensar após o
parto a menor condição corporal da vaca ante-parto, e
que se irá degradando com a continuação da lactação,
não nos parece que seja a solução, porque continuará
a haver uma quebra de eficiência reprodutiva fruto da
dificuldade de a vaca ter o número suficiente de cios e
oportunidades de cobrição após a entrada do touro na
vacada.

Hipótese III:

Caso da vaca X - uma situação generalizada e muito
discutível da utilização do touro todo o ano na vacada,
tendo como primeiro reflexo poupar ao refugo, por
benefício da dúvida, as vacas menos eficientes, uma vez
que pariram em cada ano mas com o tal intervalo entre
partos exageradamente alargado e que tem como
causa uma ineficiência do esquema alimentar. Assim
sendo, como alimentar a vacada?:
A - pela vaca de mais baixas necessidades (após
desmame)? Muito bem! Mas o que acontecerá às vacas
de altas necessidades? Como é lógico: - irão
transformar-se em vacas menos eficientes, embora o
produtor poupe dinheiro em alimentação.
B - pela vaca de altas necessidades (em lactação e
gestação)? Iremos ter, neste caso, vacas excessivamente
gordas com todos os problemas que daí advêm e com
encargos económicos exagerados para o produtor!
C - pela vaca de necessidades médias (final lactação)?
Parece razoável, mas sempre ouvimos dizer, que em
produção animal, pensar pela metade é a maior das
asneiras técnicas!
Caso da vaca Y - simbolizará estarmos perante uma
solução técnica de concentração de partos, e estarmos,
também, perante as seguintes certezas:
D - só as fêmeas eficientes têm lugar neste sistema (é
fácil detectar quais as ineficientes; escolher
correctamente as melhores novilhas para substituição; e
justificar os encargos com a vaca).
E - alimentamos adequadamente e de acordo com as
necessidades médias das vacas (agora,sim!), uma vez
que estão praticamente todas no mesmo estádio do
ciclo reprodutivo. Por isso deveremos ajustar a época de
partos ás fases do ano mais adequadas, tendo como
referência a existência de pastagem em quantidade e
qualidade: a) quando as vacas têm maiores
necessidades nutritivas, e, deste modo, pensamos em
partos Inverno-Primavera; b) ou, noutra lógica técnica,
quando as vacas têm as menores necessidades,
portanto, pensamos em partos de Verão-Outono.
F - a tabela 2, complementa o focado anteriormente e

Tabela 1- (Adaptada de Dunn, 1975)
Num.de
fêmeas

TDN (kg)
(1 TDN=1,28 UF)
Antes do parto

Depois do parto

20
20
30
30
30
30
31
31
28
26

4.1
2.0
3.6
3.6
2.0
2.0
6.3
3.4
4.0
2.6

7.2
7.2
6.0
10
6.0
10
Pastoreio
Pastoreio
7.2
7.2

22

Notícias Limousine

Tipo de fêmea

Variação de
peso antes
do parto (kg)

Adultas Hereford

+30.4
-53.6
+70.4
+67.2
+8.2
+6.8
+49
+5
+3.6
-6

Novilhas Hereford Angus
com 2 anos
Novilhas Hereford x Angus
com 2 anos
Novilhas Hereford
com 2 anos

% vacas
cíclicas no
início da
cobrição
80
45
81
62
49
39
78
47
64
58

Dias entre
o parto
e 1º cio
48
65
49
56
68
63
67
87
50
56

Época de partos
Nº vitelos nascidos
Mês de parto
Idade dos vitelos ao desmame (meses)
Peso dos vitelos ao desmame (kg)
Peso total desmamado (Kg)
Peso médio desmamado (Kg)

30
JUL
9
254

35
AGO
8
227

com novos dados associados à potencial eficiência da
produção de bovinos de carne ao nível da vacada, que
não podem ser desprezáveis quando entrarmos no
esperado mercado global (não sabemos se feliz ou
infelizmente). Assim, com épocas curtas de cobrição, é
demonstrativo o incremento da eficiência e/ou
produtividade
ponderal
com
mais
Kg
desmamados/vaca; e maior uniformidade dos vitelos
desmamados, o que em termos de negócio/mercado os
tornarão sempre mais valorizados, uma vez que os
negociantes nivelam sempre por baixo e nunca pelos
melhores. Estas pessoas subentendem que se existem
animais pequenos é porque não são eficientes e,
portanto, no seu futuro crescimento e engorda tornarse-ão penalizadores para o negócio da fase engorda,
logo valorizam menos todo o lote.
Por último, uma hipótese IV que estará associada á fase
da manutenção produtiva em termos futuros do
potencial genético, isto é, a utilização das novilhas de
substituição. Façamos o mesmo "jogo" considerando
uma novilha K e uma W que tiveram o primeiro parto
em 5 de Janeiro de 2006 e um segundo parto em 25
de Janeiro de 2007, a novilha W e em 5 de Outubro
de 2007 a novilha K:
Caso da novilha K - situação muito ligada ao maneio
tradicional de considerar a novilha como uma vaca
adulta:
> e assim que a novilha tenha a idade, o peso e
condição corporal adequada é hábito juntá-la ao
efectivo adulto. Como são muito menos competitivas
pelos alimentos, tratando-se ainda de animais jovens e
portanto em crescimento, associadas às necessidades
de manutenção e lactação, não conseguem chegar à
época de cobrição em condição corporal ideal, o que

Tradicional
15
SET
7
200
21827
218

Ideal
12
OUT
6
172

8
NOV
5
145

71
JUL
9
254

29
AGO
8
227
24664
246

conduz a um alongamento do período entre o parto e
a cobrição fecundante (alfeira).
Caso da novilha W - caso concreto de considerar a
novilha como tal:
> existe a consciência das necessidades nutritivas da
novilha após o parto (manutenção, crescimento,
lactação e gestação) e, por isso, colocamos a novilha à
cobrição um ciclo éstrico ou um mês antes da entrada
do touro para a cobrição da vacada.
> como resultado do maneio anterior a novilha irá
parir um mês antes das vacas adultas, tendo deste
modo mais tempo para a involução uterina e,
previsivelmente tornar-se cíclica no primeiro ou
segundo terço da época de cobrição. Este esquema
será ideal para maneios em que é difícil separar a
vacada em lotes.
> o reflexo indirecto da utilização desta técnica de
antecipar a época de cobrição das novilhas, é de evitar
estarmos a lançar no efectivo reprodutor animais
jovens, que se assumem à partida como tendo maior
potencial genético e que rapidamente podem falhar o
segundo parto e, portanto, serem logo as primeiras
candidatas ao refugo. Um paradoxo de perda de
potenciall genético por ineficiência de maneio.
Como consideração final diríamos que a noção de
eficiência (re)produtiva, como se pode ver é bastante
complicada e difícil de "quantificar", não sendo por
acaso, que no sector da produção de bovinos de carne,
existem tantos investigadores nas áreas específicas e,
diria quase nenhuns, na resolução de problemas gerais
de maneio.
*Por Prof. Carlos Roquete
(Universidade de Évora - Departamento de Zootecnia)

Gestão da Informação em Produção Animal
um auxílio à tomada de decisão
Numa economia competitiva como a que vivemos,
as tomadas de decisão têm de ser atempadas e
fundamentadas. Aplicado á produção animal tal
significa que é essencial ser capaz de selecionar os
melhores animais em detrimento dos piores e de

escolher as melhores práticas de maneio.
Para realizar esta tarefa com sucesso é fundamental que
a informação relativa ao efectivo e á exploração esteja
actualizada e organizada e que exista uma ferramenta
que processe esta informação e a traduza em
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indicadores de apoio á decisão.
Da nossa experiência em lidar com registos de
informação de efectivos pecuários realçamos os
seguintes aspectos como os fundamentais para que o
registo da informação se transforme num processo útil,
e não numa tarefa infrutífera e consumidora de tempo
e recursos.
• A identificação animal é um pilar base de qualquer
sistema de registo de dados em produção animal. Cada
animal deve ter um Número único, fiável e que se
mantenha ao longo de toda a vida do animal.
• É essencial haver rigor nos dados recolhidos. É
preferível a falta de um elemento que um elemento
errado. O recurso á identificação electrónica
representará um avanço importante ao minimizar a
introdução de erros nos registos.
• A recolha de dados não pode ser encarada como um
objectivo em si mesma: é fundamental saber qual a
informação que interessa registar, assim como dispor de
uma ferramenta que
processe os dados e os
transforme em indicadores úteis (fichas,
índices,
relatórios,
genealogias,
entre
outros).

registar tudo; pelo contrário, uma boa aplicação é a
que permite retirar o máximo de indicadores a partir
de poucos dados introduzidos, já que o processo de
introdução dos dados é trabalhoso…e aborrecido);
Validação dos dados (aplicação informática deverá
impedir o registo de erros óbvios, como partos de
machos ou mães mais novas que os filhos);
- Facilidade de utilização (a aplicação informática
deverá ter um aspecto familiar para o utilizador;
também importante é que permita introduzir dados
de forma expedita).
A necessidade de registo de informação em
criadores de raças puras é bastante evidente, visto que
é necessário assegurar animais de elevada qualidade e
garantir determinados parâmetros (paternidades,
pontuações, genealogias, performances, entre outros).
No caso dos criadores de cruzamento industrial o
registo da informação permite optimizar os índices
produtivos, sobretudo a partir do despiste de animais
improdutivos que ao permanecerem na exploração por
não serem detectados baixam a sua eficiência.
Exemplificamos com alguns indicadores importantes,
possíveis de obter a partir da informatização dos dados
de
registo obrigatório no Livro de Registo de
Identificação e Deslocação de Bovinos:
• detecção de vacas que não parem há mais de X
meses e novilhas com mais de X meses de idade que
nunca pariram (sendo que X é um período definido pelo
utilizador);
• detecção de erros na atribuição de mães (não é
possível introduzir um registo de novo parto com um
intervalo inferior a uma gestação);

• Os dados devem
ser informatizados: a informatização garante a organização dos dados e proporciona
a existência de ferramentas (aplicações informáticas)
que tirem partido dos dados. Há que ter atenção na
fiabilidade do sistema onde estão a ser armazenados os
dados:
- Política de Backups (é essencial que o utilizador
estabeleça uma polítca de cópias de segurança e
que a cumpra);

• criação de rankings das vacas pelo seu intervalo entre
partos, permitindo escolher as melhores e selecionar os
piores desempenhos para possível refugo;

- Compatibilidade do formato (deverá ser possível
que os dados sejam extraídos da aplicação
informática para outro formato informático);

Esperamos, nesta breve exposição, ter elucidado
sobre a importância da recolha de informação, e as
vantagens que este processo traz, quando
acompanhado de uma boa aplicação informática, no
auxílio á gestão da exploração.

- Outputs úteis (os relatórios, listagens e outros
índices deverão ser relevantes para as tomadas de
decisão; a existência de relatórios configurados pelo
utilizador é uma mais valia importante);
- Quantidade de informação a registar (não interessa
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• paternidades (embora não seja de registo obrigatório,
é o exemplo de uma informação simples de recolher,
bastando identificar o touro utilizado no grupo de
cobrição para se dispor de informação sobre a
paternidade dos vitelos, caso considere a informação
relevante).

*Por: Engº. Manuel Silveira e Engª.
Joana Espírito Santo
RURALBIT
www.ruralbit.pt
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Pés na terra e olhos no futuro
A agricultura em Portugal, nos dias de hoje,
encontra-se numa encruzilhada face à gradual
dependência dos factores de produção externos, desde
o combustível que faz trabalhar as máquinas, passando
pelos adubos e sementes para o cultivo, até às fontes de
alimentação dos animais das explorações pecuárias,
factos que fazem do agricultor de hoje um refém da sua
própria actividade. Tempos houve em que a fertilização
do solo se baseava nos recursos disponíveis na
exploração ou nas suas proximidades, em que a
alimentação do gado era totalmente assegurada pela
auto-produção e onde a força de trabalho dependia
essencialmente dos recursos humanos contratados. Os
tempos actuais são outros. A agricultura portuguesa
saiu gravemente ferida da revolução de Abril e tem
demorado algum tempo a lamber tantas feridas, já que
uma agricultura descapitalizada numa região com
índices de produtividade abaixo da média demora
décadas a regressar ao seu bom estado anímico.
Contudo, esta recuperação lenta permitiu a
manutenção em Portugal de alguns valores naturais
únicos, como os montados de sobro e azinho, ou as
linhas de água, ribeiras, rios e a sua vegetação, que
foram delapidados noutras regiões da Europa,
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assumindo actualmente a Península Ibérica mais de
60% da biodiversidade europeia. Neste sentido importa
aprender com os erros de outras experiências agrícolas,
fazendo melhor e de uma forma ambientalmente mais
sustentável, ou seja, sem comprometer os recursos do
futuro.
Relativamente à fertilização do solo, surge a
necessidade imperativa de reciclar os subprodutos e
resíduos existentes nas zonas rurais, já que resultam na
poupança de recursos e na redução de problemas
ambientais que poderiam advir desses resíduos. Esta
opção permite anular custos de importação e
transporte, de modo a criar um fertilizante equilibrado,
que reduza os custos de produção, melhorando os
resultados agrícolas associados e assegurando a
conservação do solo, sendo este o pilar fundamental de
todo o sistema agrícola, mas também do meio natural.
Foi baseada nestes pressupostos que a IMPECTA tem
desenvolvido a sua actividade junto dos agricultores,
nomeadamente reciclando estrumes, palhas velhas,
restos de culturas e da indústria agro-alimentar, o
Bionutriente IMPEC, um fertilizante de excelência
composto por húmus 100% de minhoca. Em vez de
intensificar os processos agrícolas, através da adição de
componentes minerais que retiram o sabor natural dos
alimentos, optou-se por intensificar a actividade das
minhocas, produzindo um húmus rico em nutrientes e
em aminoácidos essenciais, acrescentando ao húmus
IMPEC uma quantidade notável de microrganismos que
restituem a vida ao solo e recuperam os seus próprios
processos de reciclagem da matéria orgânica,
resultando na obtenção de alimentos com o sabor de
antigamente, aquele sabor da horta dos nossos avós,
que já faziam a reciclagem da matéria orgânica. A
aplicação continuada de húmus 100% IMPEC resulta
ainda no aumento da capacidade de retenção de água
no solo, melhorando a sua porosidade, drenagem e
fertilidade, reduzindo a amplitude térmica do solo,
favorecendo a capacidade de troca catiónica,
equilibrando o pH, melhorando a sua estrutura e
reduzindo a susceptibilidade do solo à erosão, evitando
assim a sua perda.
Relativamente aos combustíveis também a
IMPECTA definiu a sua estratégia de apoio à actividade
rural através de soluções ambientalmente sustentáveis,
tendo criado o Biodiesel IMPEC, o qual é produzido a
partir do óleo vegetal extraído de sementes de
oleaginosas, as quais podem ser cultivadas por
qualquer agricultor. Por exemplo, um agricultor médio,
que produza anualmente 40 toneladas de girassol
poderá garantir todo o seu consumo de gasóleo,
durante um ano (12 000 litros), cerca de 1000 litros por
mês, através da transformação em Biodiesel IMPEC,
obtendo ainda cerca de 28 000 quilos de bagaço de
girassol, o qual poderá incluir na alimentação dos seus

produção de produtos de qualidade diferenciada que
possibilitem vantagens competitivas de mercado. Cabe
inevitavelmente aos agricultores a última palavra, já
que têm nas suas mãos os recursos necessários para
fazer diferente e melhor e mostrar ao nosso pequeno
país que ser agricultor é amar o nosso pedacinho do
mundo acima de todas as outras coisas.
Pedro Gorjão
Impecta

Stress animal e qualidade da carne
O stress é classificado por alguns autores como a
reacção do organismo a uma agressão sofrida pelo
mesmo.
Todas as formas de vida têm desenvolvido
mecanismos para combater o stress nas suas vidas,
uma vez que são notórios os efeitos nefastos do stress
sobre o indivíduo. Gradualmente foi-se aceitando que
os animais, tal como os humanos, quando expostos a
situações adversas ao seu organismo, também sofrem
de stress, e desenvolvem patologias em tudo
semelhantes aos humanos, podendo sucumbir a
doenças, atraso no crescimento ou prejuízos
reprodutivos.
O reconhecimento dos efeitos nocivos do stress
demonstra a sua importância para o bem-estar animal.
Neste caso, é importante que o sector da
bovinicultura de corte tenha conhecimentos sobre o
comportamento animal, para que assim possam evitar
produtos de qualidade inferior ao esperado.
A qualidade da carne é caracterizada pelas suas
propriedades físico-químicas, traduzidas pelo
consumidor em: maciez, sabor, cor, aroma e
suculência. Estas propriedades, são determinadas por
muitos factores inerentes ao indivíduo (genética, idade,
sexo), à exploração de origem (maneio alimentar,
maneio geral), ao transporte, ao maneio pré-abate, ao
abate e métodos de processamento da carcaça, à
duração e temperatura de armazenamento e à forma
como é cozinhada.
Por ser uma fonte preciosa de proteínas, vitaminas
do complexo B, Ferro e Zinco, dentre outros nutrientes,
deve ser parte integrante de dietas ricas e saudáveis.
Assim, a carne bovina, por ser um alimento de alto
valor biológico, é item imprescindível na composição
de uma dieta equilibrada.
Por muitos anos produziu-se e consumiu-se carne
sem preocupação com as funções biológicas do tecido
muscular no animal vivo e o quanto elas influenciavam
a qualidade da carne; posteriormente, com a
compreensão dos eventos bioquímicos que ocorrem no
tecido muscular vivo, foi possível saber que a carne
(produto de uma organização complexa de músculo
esquelético, tecido conjuntivo e gordura) resulta de uma

série de reacções físico-químicas que ocorrem no tecido
muscular a partir do abate, ou mesmo momentos antes,
as quais determinam a qualidade final do produto.
Neste sentido, o pH caracteriza-se como um
importante indicador da qualidade da carne,
influenciando a sua aparência e propriedades
organolépticas (maciez, cor, sabor e odor), que vão
interferir na sua aceitabilidade.
A definição do pH da carne sofre forte influência
da quantidade de glicogénio no músculo no momento
do abate, sendo que, carnes com pH em torno de 5,5,
geralmente, apresentam-se macias, com boa coloração
e de paladar saboroso.
No entanto, quando o músculo contém baixos
níveis de glicogénio haverá menor produção de ácido
láctico e o pH tenderá a ficar mais elevado, isto pode
ocorrer, por exemplo, em certas situações que resultem
em maior stress nos animais durante o maneio préabate.
Valores de pH entre 5,8 e 6,2 já resultam em
escurecimento e endurecimento da carne; carnes com
pH entre 6,2 e 7,0 têm a sua textura e cor ainda mais
alterada, caracterizando cortes DFD (do inglês dark,
firm e dry, sendo, portanto escuro, firme e seco), este
tipo de produto não é adequado para consumo directo
perdendo valor comercial, pois somente poderão ser
comercializáveis se transformadas.
Sabe-se que o stress pré-abate tem influência na
descida dos valores pH post-mortem, sendo relatado
que carnes com pH entre 6,0 e 6,2 são mais duras que
aquelas com pH abaixo de 6,0 e acima de 6,2.
Outras condições de stress durante o pré-abate
podem resultar em pH final da carne muito baixo. Isto é
causado pela formação do ácido láctico, que é um
produto final metabólico na quebra anaeróbia da
glicose e do glicogénio. Como resultado dessa queda
exagerada do pH, imediatamente após o abate, e do
efeito combinado de baixo pH e alta temperatura no
músculo, ocorre a desnaturação das proteínas
sarcoplasmáticas e miofibrilares. Essa condição
propicia uma carne mais clara, mole e exsudativa,
conhecida como PSE (do inglês pale, soft e exsudative ).
A carne PSE também é rejeitada pelo consumidor, por
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maneio

animais.
A criação de soluções ambientais sustentáveis
afigura-se como o único caminho seguro a seguir na
viagem tão incerta que é a agricultura, onde a IMPECTA
pretende ser um parceiro activo, sendo por isso
fundamental definir uma estratégia sustentável a médio
prazo e seguir um rumo firme, que conjugue a
reciclagem de resíduos e subprodutos, a auto-produção
de factores energéticos, a conservação do solo e

maneio

conta de sua aparência na embalagem. A cor,
anormalmente clara, é consequência da proteína
desnaturada, que altera a estrutura física da carne,
aumentando a dispersão da luz (o que torna a carne
mais opaca) e a auto-oxidação, causando a
degradação da cor. Além disso, devido à sua baixa
capacidade de retenção de água, resultante da
desnaturação da proteína, a carne PSE produz
exsudação (perda de água) excessiva.
Convém lembrar que no maneio pré-abate as
etapas mais críticas são a carga e descarga dos
animais. No caso de maneio agressivo nesses
momentos, os animais entram em stress com muita
facilidade, resultando em prejuízos para a carcaça
(contusões) e qualidade da carne (cortes escuros "dark-cutting"), lembrando que tais prejuízos podem ser
decorrentes da acção directa do homem, ao bater ou
apertar os animais contra cercas, porteiras, na manga
ou cais de embarque etc., ou indirecta, com a formação
de lotes novos de animais na etapa final da produção,
desrespeitando os seus padrões de organização social
e aumentando as interacções agressivas entre os
animais. Contudo, deve-se ter em conta que vários
factores podem influenciar o número e a gravidade das
contusões, dentre eles pode-se destacar o
temperamento dos bovinos, sendo que a presença de
animais mais reactivos e agressivos aumenta o risco de
contusões, este risco é aumentado quando os animais
não são descornados. Assim, todo o processo de
maneio pré-abate, desde a condução dos animais das
pastagens para os currais das explorações, até ao
processo de atordoamento dos animais no matadouro,
é fundamental para assegurar a boa qualidade do
produto final.
É muito importante o maneio adequado de
bovinos, minimizando o stress dos animais e o esforço
de trabalho, assegurando bons rendimentos de carcaça
e alta qualidade da carne. Isso leva ao atendimento de
expectativas de muitos consumidores, que requerem
cada vez mais segurança alimentar e bem-estar dos
animais. Ganhos em eficiência, animais sem stress,
menores riscos para animais e funcionários, maior
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produtividade homem/hora, maior qualidade de carne
no pré-abate e acesso a mercados mais exigentes,
justificam o maneio racional de animais.
Recomenda-se, portanto:
• Redução de animais com cornos na propriedade, pois
estes bovinos apresentam duas vezes mais lesões do
que animais mochos ou descornados;
• Manter as instalações adequadas ao maneio dos
animais, evitando extremidades pontiagudas que
possam provocar lesões;
• Movimentar de forma silenciosa os animais;
• Minimizar o uso de choques eléctricos ou bordões na
condução dos animais;
• Carregar o número apropriado de bovinos nos
camiões de transporte;
• Evitar lotes de bovinos de tamanhos e idades
diferentes antes do embarque ou no curral de espera do
matadouro;
• Aplicação de medicamentos e vacinas em regiões
recomendadas;
• Utilização de agulhas limpas.
* Por António Correia
(Engº Técnico Agro-Florestal dos Sistemas Mediterrânicos)

OLIGOELEMENTOS
A importância destes minerais na produção animal
Os elementos minerais indispensáveis, são
habitualmente classificados em macroelementos
(fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na),
potássio (K), cloro (Cl), enxofre (S)) e em oligoelementos
(ferro (Fe), zinco (Zn), manganésio (Mn), cobre (Cu),
cobalto (Co), iodo (I), molibdénio (Mo) e selénio (Se)).
Convém juntar a esta lista alguns novos oligoelementos
(flúor, níquel, crómio, vanádio, silício, etc.) para os
quais foram recentemente demonstradas funções
biológicas, mas quanto a estes, não se corre tanto o
risco de haver carências.
A razão pela qual existe uma divisão na
classificação dos minerais, em que uns são designados
por macroelementos e os outros por oligoelementos
tem apenas a ver com as quantidades necessárias ao
organismo. Os primeiros são necessários em
quantidades significativas, enquanto que os segundos
são necessários apenas em quantidades muito
pequenas. Talvez por esta razão, sejam normalmente os
macroelementos o alvo de todas as atenções.
Desta forma, e para não nos alongarmos
demasiado, vamos incidir esta recolha bibliográfica
sobre os segundos, já que também são de primordial
importância na produção animal.
O papel dos oligoelementos na produção animal é
uma área de grande interesse zootécnico. Uma
adequada ingestão e absorção destes minerais é
essencial para diversas funções metabólicas,
nomeadamente para a resposta imunitária a agentes
patogénicos, para a reprodução e para o crescimento.
As deficiências subclínicas ou marginais, poderão
constituir um problema maior do que uma deficiência
aguda, dado que os sintomas clínicos não são evidentes
pelo que o produtor pode não identificar a deficiência
em causa. Os animais continuam a crescer e a
reproduzir-se, mas a uma taxa reduzida, o que é um
prejuízo económico.
Com a redução dos níveis de oligoelementos,
ficam comprometidos em primeiro lugar a imunidade e
as funções enzimáticas, seguidas de uma redução do
crescimento e da fertilidade.
Funções dos Oligoelementos

Para melhor entender o papel zootécnico destes
minerais, é importante perceber que, tal como todos os
minerais em geral, são componentes funcionais em
inúmeros processos metabólicos.
As funções dos oligoelementos podem ser divididas
em quatro categorias:
1. Estruturais - (ex: zinco na estabilidade molecular e da
membrana celular);
2. Fisiológicas - (ex: minerais que agem nos fluidos e
tecidos corporais, como electrólitos, de forma a manter
a pressão osmótica);

3. Catalíticas - (é provavelmente a maior categoria, já
que se refere ao papel catalítico das metaloenzimas,
nos sistemas enzimático e hormonal);
4. Reguladoras - (ex: controlo, replicação e
diferenciação celular).
A importância da função enzimática, no que diz
respeito ao desempenho do animal, foi demonstrada
pelos ensaios de diminuição e aumento dos níveis de
zinco na dieta, efectuados por Engle e al. (1998). Foi
demonstrado que o zinco tem um papel crucial no
desenvolvimento muscular, ou seja, quando existe uma
diminuição dos níveis deste mineral na dieta, os animais
têm um desenvolvimento inferior, no entanto, quando se
voltam a repor esses níveis, o crescimento volta ao
normal.
É sobejamente conhecido que, para níveis de
produção óptimos, é necessário um equilíbrio dos
diversos nutrientes na dieta: proteína, energia, minerais
e vitaminas. No entanto, um equilíbrio entre os próprios
oligoelementos também é extremamente importante,
dado que poderão existir interacções negativas entre
eles.
A sua importância na Saúde

A saúde, ou a falta dela, é um factor de grande
preocupação na produção zootécnica, pois os custos
em medicação, perda de performance e a própria
morte, podem rapidamente reduzir a margem de lucro
desta actividade, podendo inclusivamente torná-la não
rentável. O sistema imunitário é um mecanismo
altamente desenvolvido que utiliza uma vasta
população de células para proteger o animal contra a
invasão de bactérias, fungos, vírus e parasitas. O zinco,
o ferro, o cobre, o manganésio e o selénio, foram
identificados por Fletcher e al., 1998, como tendo um
papel importante para uma função imunitária normal e
resistência a doenças. A deficiência de um ou mais
destes
elementos,
pode
comprometer
a
imunocompetência do animal (Beisel, 1982; Suttle and
Jones, 1989).
A sua importância na Reprodução

O desempenho reprodutivo do gado pode ser
comprometido, se os níveis de zinco, cobre ou
manganésio estiverem nos limites marginais ou em
défice. Os sintomas comuns de deficiência em cobre no
gado, incluem o atraso ou a supressão do cio,
decréscimo na concepção, infertilidade e morte
embrionária (Phillippo e al., 1987; Corah e Ives, 1991).
Níveis inadequados de zinco foram associados com o
decréscimo da fertilidade, estro anormal, aborto e
contractilidade do miométrio alterada (Mass, 1987;
Duffy e al. 1977).
A suplementação com oligoelementos de vacas de
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carne e de leite, melhora o seu desempenho
reprodutivo. Vários trabalhos de investigação
concluíram que no gado, as novilhas de primeira
barriga, tiveram diagnósticos de gestação positivos 10
dias antes (Swenson e al., 1998), que houve 17% a
35% de melhoria nas taxas de concepção (Spears e
Kegley, 1991; Stanton e al., 1999) e que existiu um
aumento do número de óvulos por ovulação por
novilha (6,3 contra 2,8; Ansotegui e al., 1999), nos
animais suplementados.

principais razões que levam a concluir que esta é uma
área a que todos os intervenientes (produtores, técnicos
e veterinários) na produção de gado deverão dar
especial atenção.
Talvez o "esquecimento" a que os oligoelementos
estão sujeitos, se deva à difícil percepção do
metabolismo e acção dos mesmos. Esperamos que com
esta breve apresentação, tenhamos conseguido
alcançar o objectivo de explicar de uma forma,
certamente ligeira, mas clara, tentando acima de tudo
ser objectivos e fornecer informação com utilidade
prática.
Com um investimento relativamente pequeno na
suplementação em oligoelementos na dieta dos
animais, os produtores têm a possibilidade não só de
prevenir, na grande maioria das vezes o aparecimento
das carências acima apresentadas, mas também a de
potenciar os aspectos produtivos dos animais,
traduzindo-se assim o investimento efectuado num
aumento de produtividade e consequentemente da
rentabilidade.
*por: Engº.Luis Freire Gameiro
Agrovete S.A.

A sua importância no Crescimento

A rentabilidade da maioria das unidades
produtivas, depende de ganhos médios óptimos e de
uma eficiente conversão alimentar. Tal como atrás
referimos, um dos primeiros indicadores de uma
deficiência marginal de zinco encontrada por Engel e
al. (1998), foi um decréscimo no ganho médio diário e
da conversão alimentar, que aparecem inclusivamente
antes que se verifiquem alterações dos seus níveis no
sangue ou fígado.
Fazendo uma retrospectiva do papel dos
oligoelementos no crescimento, o zinco, o cobre e o
manganésio são todos componentes de numerosos
sistemas enzimáticos associados ao metabolismo dos
hidratos de carbono e das proteínas. O manganésio é
também um instrumento para o desenvolvimento do
esqueleto e para o crescimento.
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Conclusão

Muito mais haveria para dizer sobre a importância
destes minerais na produção zootécnica, no entanto
pensamos que estão apresentadas algumas das

Sintomas de Carências em Oligoelementos nos Ruminantes1
Ferro
A
Défice de crescimento ou de engorda

Cobalto

A

J

A

J

•

•

•

•

•

Queda brusca da produção de leite
Falta de apetite

Cobre

J

•

•
•

•

•

Picacismo

•

•

•

•

Caquéxia

•

•





•

•

•

•

Aprumos defeituosos

•

•

•

Fracturas espontâneas

•

•

Coxeira

•

•

Problemas cardíacos





Dispneia

•

•

Diarreia

•

Descoloração do pelo





Pelos picados

•

•

Manganésio Zinco

J

A

J

A

J

•

•

•

•

•

•

•

Anemia

•

Iodo
A

•

Deformação dos cascos
Degeneração muscular
1 A = Adultos; J = Jovens; = Os sintomas mais específicos
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J

•
•

•

•
•

•





•

•

•

•

•

•

•
•

•

•





•

•

•

•







Dermatites
•

A

•

Peladas
Infecundidade

Selénio

•

•

•

•
•

•



A correcta alimentação dos
animais deve constituir uma
prioridade em qualquer exploração pecuária devido não apenas
ao peso económico que a
alimentação representa no custo
final do produto elaborado, mas
também devido à importância que
a alimentação assume nas
performances produtivas dos
animais.
O maneio alimentar tradicional dos ruminantes baseia-se
no fornecimento separado de
alimentos grosseiros e concentrados. A alimentação destes
animais baseia-se nas pastagens
naturais ou semeadas complementadas com forragens verdes
ou conservadas, recorrendo-se à
suplementação com concentrados
(cereais, bagaços das oleaginosas,
alimentos compostos complementares, etc), nas alturas de
menor disponibilidade de recursos
forrageiros e ou nas fases
produtivas mais exigentes em
termos nutricionais, como o final
da gestação, o início da lactação e
o acabamento dos animais.
No final dos anos setenta,
especialmente em explorações de
bovinos de leite, começaram a ser
desenvolvidas rações completas
misturando o mais homogeneamente possível uma proporção
correcta de alimentos grosseiros e
alimentos concentrados. Estas
rações eram processadas e
apresentadas
de
forma
a
minimizar
a
selecção
de
ingredientes pelos animais, pelo
que, para além de permitirem o
fornecimento aos animais das
quantidades necessárias de todos
os nutrientes, favoreciam a
utilização digestiva e metabólica
dos nutrientes, com evidentes
vantagens do ponto de vista
produtivo e da rentabilidade das
explorações.
As vantagens evidenciadas
pela utilização das rações

completas, a par do desenvolvimento e crescente comercialização de equipamentos necessários para o seu fabrico e
distribuição,
os
reboques
misturadores-distribuidores
de
ração, contribuíram decisivamente
para que este sistema de
alimentação, inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos para
as explorações leiteiras, se
afirmasse como uma alternativa ao
sistema tradicional e se expandisse
na Europa, primeiramente na Itália
e na Espanha, e fosse aplicado a
outras produções como nos ovinos
e caprinos leiteiros.
Face ao recente aumento das
matérias-primas para a alimentação animal e dos alimentos
compostos para animais e
consequente
diminuição
da
rentabilidade das explorações
pecuárias a adopção de rações
completas e do sistema de
alimentação Unifeed pode ser uma
solução
interessante
nas
explorações de bovinos de carne,
principalmente nas engordas mais
intensivas.
RAÇÕES COMPLETAS E
REBOQUES MISTURADORESDISTRIBUIDORES DE RAÇÃO.

De entre os factores que
maior peso têm no custo de

produção dos produtos de origem
animal destacam-se a alimentação
e a mão-de-obra. Estes dois
factores
estão
intimamente
associados, pelo que qualquer
estratégia que vise a redução dos
custos de produção e a melhoria
da rentabilidade das explorações
pecuárias deve basear-se em
soluções válidas, em termos
técnicos e económicos, que
tenham claras repercussões nestes
dois factores.
A escolha do sistema
alimentar deve ter em atenção
diversos aspectos, tais como as
necessidades nutritivas, que são
função da fase produtiva em que
se encontram os animais e dos
resultados produtivos que se
pretendem atingir, o tipo e as
características químicas e nutritivas
dos alimentos disponíveis e o
sistema de distribuição da dieta.
Na escolha do sistema de
distribuição terão que ser
considerados, por um lado, os
custos inerentes aos equipamentos
utilizados e à mão-de-obra exigida
e, por outro lado, os aspectos
nutricionais da ração, como a
forma de apresentação e o
tamanho das partículas alimentares, o fornecimento de energia,
proteína, vitaminas e minerais, a
palatibilidade da dieta e a
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Rações Completas
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quantidade de matéria seca
ingerida pelos animais.
Tradicionalmente, a alimentação de ruminantes baseia-se no
fornecimento de uma dieta
composta por alimentos grosseiros, normalmente fornecidos à
descrição (pastagens, forragens,
fenos, silagens ou palhas) e por
alimentos concentrados, quase
sempre
em
quantidade
previamente fixada (cereais,
proteaginosas, bagaços das
oleaginosas, alimentos compostos
complementares), uma ou duas
vezes por dia, de forma manual ou
mecânica, que satisfaça as
necessidades
nutritivas
dos
animais inerentes ao nível
produtivo pretendido.
O termo ração completa
(Total Mixed Ration- TMR) foi
utilizado, pela primeira vez, por
Owen em 1971, para designar
uma ração composta por
alimentos grosseiros e alimentos
concentrados intimamente misturados, oferecida como único
alimento, e fabricada e distribuída
aos animais com o objectivo de
minimizar
a
selecção
dos
ingredientes que a compunham e
optimizar a utilização digestiva e
metabólica
dos
nutrientes
fornecidos.
A utilização de rações
completas implica a utilização de
equipamentos de pesagem e
mistura dos alimentos, os
denominados reboques misturadores-distribuidores de ração,
vulgarmente conhecidos por
"Unifeed. A oferta comercial destes
equipamentos de mistura e
distribuição
de
ração
é
extremamente diversificada, indo
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desde os reboques que apenas
permitem a mistura da ração
previamente preparada até aos
reboques que permitem a
pesagem dos alimentos a
incorporar na mistura, o seu corte
ou trituração e cuja distribuição é
automática. Existem reboques que
necessitam de ser acoplados a um
tractor, enquanto que outros são
automotores. Cada equipamento
apresenta
vantagens
e
inconvenientes e necessidades
específicas em termos de mão-deobra e das instalações onde são
utilizados.
Sem
nos
alongarmos
demasiadamente sobre as particularidades destes equipamentos,
os reboques mais utilizados podem
ser de eixo horizontal ou de eixo
vertical. Os semi-reboques de eixo
horizontal são os mais utilizados,
em virtude de originarem uma
mistura mais homogénea com
evidentes vantagens em termos de
distribuição da ração. Os semireboques de eixo vertical são
preferíveis quando os alimentos
forrageiros que entram na mistura
são provenientes de fardos de alta
densidade, já que estes alimentos
requerem uma maior capacidade
de destroçamento para se
conseguir um tamanho adequado
das partículas alimentares distribuídas.
VANTAGENS E
INCONVENIENTES DO
SISTEMA UNIFEED

As rações completas ao
misturarem correctamente alimentos grosseiros, subprodutos,
alimentos proteicos, vitaminas e
minerais permitem fornecer aos
animais as quantidades necessárias de todos os nutrientes, assim
como uma proporção equilibrada

de alimentos grosseiros e
concentrados, que evitam variações bruscas do pH ruminal e
favorecem a digestão da dieta e a
sua utilização metabólica.
A mistura homogénea de
vários
alimentos
reduz
a
capacidade
dos
animais
seleccionarem
os
diferentes
ingredientes da ração, pelo que,
em cada bocado de alimento
ingerido é fornecida uma
quantidade
semelhante
e
constante de nutrientes. Esta
estabilidade origina um ambiente
ruminal mais estável e mais
favorável aos microrganismos do
rúmen, que se traduz numa melhor
utilização do azoto não proteico e,
consequentemente, no aumento
da síntese proteica pelo animal.
Ao
alimentarmos
os
ruminantes estamos a alimentar
em primeiro lugar a população
microbiana que vive no seu rúmen.
Esta população não tolera
alterações bruscas da alimentação, pelo que ao fornecermos
rações completas, os microrganismos contactam com a mesma
proporção de nutrientes ao longo
do dia, o que se traduz na
diminuição
dos
riscos
de
transtornos digestivos, nomeadamente de acidoses provocadas
por altos teores de amido, e na
melhoria dos resultados sanitários.
O bom estado sanitário dos
animais é fundamental para o
aumento da quantidade de
alimento ingerido e, consequentemente, para a melhoria das
performances produtivas.
A incorporação na ração
completa de alimentos com
elevado teor em humidade, como
a erva, as forragens verdes ou as
silagens, permite um aumento da
quantidade ingerida, favorecendo

se em gamelões existentes, em
manjedouras colocadas nos
extremos dos parques ou nos
corredores
de
passagem,
devendo-se evitar a distribuição
directa no solo.
Outro aspecto importante a
ter em atenção é o facto de nem
sempre ser possível manter a
mesma composição da dieta ao
longo do tempo devido a
sazonalidade da disponibilidade
de subprodutos. É conveniente
tentar uniformizar a dieta,
especialmente no que diz respeito
aos alimentos grosseiros, de forma
a evitar grandes e bruscas
alterações da flora ruminal, que
afectarão a digestibilidade e o
aproveitamento da ração. Tornase necessário utilizar matériasprimas de boa qualidade e
conhecer o seu valor nutritivo e
utilizar
correctamente
os
equipamentos
de
pesagem,
mistura e distribuição, de forma a
obter-se uma formulação correcta
e utilizar uma mistura o mais
homogénea ao longo do ano.
REGRAS BÁSICAS
DE UTILIZAÇÃO

A optimização da utilização
de rações completas e do sistema
de alimentação Unifeed passa
pelo cumprimento das seguintes
regras básicas:
1 - Identificar correctamente as
necessidades
nutritivas
dos
animais tendo em atenção a raça,
a idade e o peso vivo e as
performances produtivas pretendidas de forma a formular rações
adequadas em termos da
proporção de alimentos grosseiros
e concentrados e equilibradas em
energia, proteína, fibra, vitaminas
e minerais.
2 - Utilizar apenas alimentos de
boa qualidade, devendo-se evitar
alimentos mal conservados, com
um teor muito elevado em água ou
contaminados com fungos.
3 - Como regra geral, deve-se
cortar e misturar, em primeiro
lugar, as matérias-primas com
maior humidade e, depois,
adicionar as matérias-primas com
um teor em matéria seca mais

elevado.
4 - Conhecer a composição
química (teor em água, proteína e
fibra) dos alimentos e pesar
correctamente os alimentos que
vão entrar na ração.
5 - Não ultrapassar a capacidade
do reboque misturador, para evitar
uma mistura pouco homogénea e
o desperdício de alimentos.
6 - Ter em atenção os tempos
recomendados de mistura, já que
um tempo de mistura muito longo
pode originar uma ração muito
moída destruindo a fibra efectiva
de que o animal necessita, e um
tempo muito curto de mistura
diminui a eficiência de utilização
da ração.
7 - Distribuir a ração pela
totalidade do comedouro de modo
a minimizar a competição entre os
animais e permitir que todos
ingiram uma quantidade adequada de alimento para que as
performances produtivas sejam
semelhantes.
8 - Retirar os restos da ração
distribuída anteriormente, antes da
distribuição de alimento fresco e
compará-los para verificar se são
semelhantes e se os animais não
seleccionaram ingredientes da
ração.
9 - Observar regularmente a
ingestão de matéria seca e
acompanhar a resposta produtiva
dos animais (condição corporal,
ganhos médios diários, índice de
conversão alimentar) de forma a
corrigir atempadamente a formulação.
CONCLUSÕES

A ração completa deve resultar da
mistura de vários alimentos de
forma a combinar alimentos
grosseiros ou fibrosos (como a
erva, as silagens e determinados
subprodutos
vegetais,
com
elevado teor em humidade, mas
também os fenos e palhas, com
elevado teor em matéria seca) com
alimentos concentrados (como os
cereais, os bagaços das oleaginosas ou os alimentos compostos
complementares, adquiridos á
indústria de alimentação animal) e
os suplementos minerais e
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a utilização dos outros alimentos
fibrosos, tanto mais que o animal
tem maior dificuldade em
seleccionar os alimentos que
compõem a mistura, sobretudo se
os alimentos forem previamente
triturados ou moídos antes de se
proceder à sua mistura.
A
adopção
de
dietas
completas
também
permite
aumentar a utilização de matériasprimas que, fornecidas isoladamente, apresentam algumas
restrições nutricionais, nomeadamente as relacionadas com a
palatibilidade e o sabor. Estas
características individuais são
diluídas na ração completa
"enganando" a avaliação sensorial
do animal, o que associado aos
efeitos associativos dos diferentes
alimentos incorporados permite
uma melhoria da digestibilidade,
um aumento da quantidade
ingerida e, consequentemente, das
performances
produtivas.
A
incorporação de subprodutos
produzidos na exploração ou em
locais próximos, em virtude do seu
menor custo, poderá traduzir-se na
diminuição
significativa
dos
encargos com a alimentação.
A utilização do sistema de
alimentação Unifeed permite uma
redução significativa do tempo
necessário e da mão-de-obra
exigida nas operações para pesar,
carregar, misturar e distribuir uma
ração completa. Esta redução será
tanto maior quanto maior for o
grau de mecanização utilizado,
nomeadamente no que diz
respeito ao manuseamento e
processamento dos alimentos
grosseiros.
Apesar das vantagens evidenciadas pelo sistema de alimentação Unifeed há que ponderar os
investimentos necessários para a
adopção do sistema de rações
completas. Para além dos custos
inerentes
à
aquisição
e
manutenção dos reboques misturadores-distribuidores, há que
contar com os investimentos
necessários à adaptação das
instalações existentes. No caso das
explorações
de
carne
a
distribuição da ração poderá fazer-
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vitamínicos, de forma a satisfazer
as necessidades dos animais em
todos os nutrientes.
As principais vantagens associadas
às rações completas são a
simplificação dos arraçoamentos,
a diminuição dos custos da
alimentação, a diminuição da
mão-de-obra
necessária,
a
facilidade e comodidade da
distribuição da ração e a melhoria
das performances produtivas.
Apesar do investimento exigido o
sistema de alimentação Unifeed
pode traduzir-se numa diminuição
importante
do
custo
da
alimentação e, ao permitir oferecer
uma dieta apetecível, com
evidentes benefícios em termos
fisiológicos e produtivos, poderá
ser uma solução para aumentar a
rentabilidade das explorações
pecuárias.
*Por: Prof. Amadeu Borges de
Freitas (Universidade de Évora Departamento de Zootecnia)
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Exemplos de rações completas para engorda de novilhos Cruzados
entre os 350 e 450 Kg de Peso Vivo, para obterem um ganho médio
diário de 1200 g.
Ração 1:
87% de Matéria Seca e 0,73 UFV/ Kg
8,2 Kg de ração / animal / dia
Feno Trigo Rijo
23,5 %
Palha de Trigo
10,8 %
Milho grão
23,7 %
Triticale grão
16,1 %
Bagaço de Soja 48
10,8 %
Corn Glúten Feed
14,0 %
Premix Mineral-Vitamínico
1,1 %

Ração 2:
60% de Matéria Seca e 0,44 UFV / Kg
13,6 kg de ração / animal / dia
Silagem de Triticale
51,9 %
Feno Trigo Rijo
6,5 %
Palha de Trigo
3,2 %
Milho grão
13,0 %
Triticale grão
9,7 %
Bagaço de Soja 48
8,4%
Corn Glúten Feed
6,5 %
Premix Mineral-Vitamínico
0,8 %
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A doença metabólica que mais afecta a engorda intensiva de novilhos
O ruminante é caracterizado por ter o estomago
dividido em 4 departamentos (quadro 1) e por isso
também ser chamado poligástrico. No processo de
digestão, tem particular atenção o fenómeno da
ruminação, caracterizado por uma segunda mastigação
do bolo alimentar, que envolve quatro fases descritas no
quadro 2.

uma velocidade de degradação muito elevada. Esse
amido é utilizado por um conjunto de bactérias
amilolíticas que produzem no rúmen uma grande
quantidade de ácido láctico e gases, tais como o
hidrogénio e metano (quadro 3). Desta forma, no meio
ruminal a tendência é criar-se uma acidose bem
desfavorável para a flora e consequentemente para o
animal que vive em simbiose com a primeira. A forma
natural que o ruminante tem para evitar essa descida do
pH é fazer a tal segunda mastigação do bolo alimentar
e dessa forma produzir grande quantidade de saliva
que na sua composição entram substãncias tampão
(bicarbonato, fosfatos) que no rúmen evitam a acidose
e consequente timpanismo que leva o animal á morte
por asfixia. Só que, o estimulo da a regurgitação do
bolo alimentar para a remastigação é dado pela fibra
efectiva ou grosseira como a palha ou feno, que muitas
vezes não é consumida em quantidade suficiente, ou
não tem a efectividade suficiente, liquidando o processo
de ruminação com as consequências já descritas.

Quadro 1

Quadro 3

Quadro 2

O grande problema da actualidade é que com o
objectivo de alcançar os melhores resultados possíveis,
fazem-se engordas de novilhos com elevado consumo
de concentrado, muito rico em amido, em detrimento
da fibra, comprometendo muitas vezes o bom
funcionamento do rúmen criando problemas
metabólicos como a acidose e timpanismo, que para
além de perdas produtivas podem levar à morte do
animal.
Nas engordas intensivas são utilizados
concentrados muito ricos em amido e por vezes com

Para evitar este problema metabólico o produtor terá
que estar atento a determinadas regras de maneio e o
nutricionista deverá obedecer a critério muito apertado
na formulação desses concentrados ricos em amidos,
para crescimento/engorda de novilhos. Quanto a esta
segunda parte aqui deixo, na qualidade de gestor de
produto de ruminantes Provimi, algumas regras
básicas:
• Inclusão de fontes de amido caracterizadas pela sua
lenta degradabilidade no rúmen:
As fontes de amido do Provi Superbife têm origem nos
cereais, milho e cevada, caracterizados pela sua lenta
degradabilidade e elevada percentagem by-pass, em
particular o amido do milho.
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• Inclusão de tampões:
Provi Superbife contém 4 diferentes tampões que ajudam
a evitar a descida do pH ruminal, mas não substituem os
produzidos pela saliva no processo de ruminação.
Contém, 1,73 % carbonato cálcio; 0,7 % bicarbonato
sódio; 0,3 % óxido magnésio e 0,1 % fosfato bic..
• Inclusão de uma ou mais matérias primas com
características fibrosas de boa digestibilidade:
Na formulação do Provi Superbife fazem parte duas
matérias primas muito ricas em fibra e de elevada
qualidade: São elas a luzerna e a sêmea de trigo, que
representam juntas 15 % do concentrado .
• Evitar fontes de nitrogénio não proteico:
Na formulação do Provi Superbife não entra qualquer matéria
prima caracterizada pelo seu teor em N.N.P. (ex. Ureia).
• Utilizar e diversificar as fontes de gordura (sólida,
líquida e by-p
pass):
Provimi Superbife contém, banha, óleo de soja e
gordura protegida no total de 3,6 % na formulação.
• Inclusão de leveduras:
Provi Superbife contém leveduras incorporadas, tal
como o premix, num núcleo chamado Micro Superbife.
No quadro 4 apresento um testemunho de uma
engorda com Provi Superbife.
Em paralelo com este cuidado nutricional, ao
produtor compete controlar outros aspectos,

relacionados com o programa sanitário, época do ano
e acima de tudo com o maneio alimentar.
Programa sanitário

• Não prescindir da vacina que, dentro de outras
acções, evita a hipomotibilidade ruminal. Sem
movimentos peristálticos na pança, o bolo alimentar
não é regurgitado, logo o animal não rumina.
Programa alimentar

• Nunca falte palha de qualidade nos comedouros. O
consumo da mesma nunca deve ser inferior a 20 % do
total diário dos alimentos ingeridos. Só com palha de
qualidade esta meta é possível. Mesmo ad-libitum, se a
palha é de má qualidade ou está húmida, essa meta
não é atingida.
• Mudança gradual de concentrado (21 dias) e que o
mesmo nunca falte nos comedouros.
• Nunca falte água limpa. Com água suja o animal
bebe menos o que provoca menor consumo de palha.
Época do ano
(FRIO E PALHA HÚMIDA = TIMPANISMO)

• Com frio (Inverno) as necessidades de manutenção
aumentam cerca de 20 %, obrigando o animal a um
maior consumo de energia, ou seja de concentrado.
Nesta situação, na maioria dos casos, o consumo de
forragem não acompanha esse incremento de consumo
de ração, pondo em sério risco a regra dos 20 %
mínimo de consumo de palha em relação ao total da
dieta. Ainda mais grave que a quantidade de palha
consumida, é a sua qualidade referente à sua
efectividade, ou seja, o seu grau de dureza ou
grosseirismo. É essa efectividade da palha, maior do
que a do feno, que no rúmen estimula a regurgitação
do bolo alimentar, motivando a segunda mastigação,
que por sua vez é responsável pela produção de grande
quantidade de saliva, riquíssima em tampões
(bicarbonato sódio, fosfatos e substãncias antiespumosas). Estes mesmos tampões evitam no rúmen a
descida do pH ou seja a acidose, a responsável a nível
alimentar pelo timpanismo. Comedouros de palha a
céu aberto em tempo de frio e chuva fazem com que
este alimento, para além de tornar-se menos apetente
para o animal, perca a sua efectividade original e
consequentemente a sua acção directa na
regurgitação/ segunda mastigação/ ruminação/
produção de tampões. De um estimulador da
ruminação, a palha, depressa transforma-se numa via
rápida para o timpanismo.
* Por: EngºAlexandre Duarte
(Gestor Produto Ruminantes - PROVIMI)
Nota de agradecimento
Por altura da edição desta revista soubemos da trágica notícia
sobre o facecimento do autor deste artigo, por isso, queremos
expressar sentidas condolências a toda a família e amigos.
Estimamos e estamos eternamente gratos pela colaboração
do Engº Alexandre Duarte.
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O Impacto do BVDV na Fertilidade e as suas
Repercussões Económicas
O Vírus da Diarreia Viral Bovina (BVDV) é
normalmente associado à Doença Respiratória Bovina
(DRB), frequente sobretudo em vitelos. Por se tratar de
um vírus imunossupressor, o BVDV potencia a acção
dos outros micróbios envolvidos nas infecções
respiratórias, nomeadamente do Vírus Respiratório
Sincicial Bovino (BRSV).
Os animais adultos e os vitelos podem ainda
apresentar, em alguns casos, doença aguda na
sequência da infecção pelo BVDV, caracterizada por
diarreia, perda de apetite e de vivacidade, febre e
diminuição da rentabilidade produtiva. Porém, na
maioria dos casos, a infecção pelo BVDV é discreta ou
sub-clínica, induzindo a depressão das defesas, já atrás
referida, e tornando o animal mais susceptível a outras
doenças [1].
É, no entanto, ao nível da fertilidade e da gestação
que o BVDV exerce os seus efeitos mais dramáticos.
Apesar destes efeitos serem complexos e não estarem
ainda completamente esclarecidos, sabe-se que a
infecção das vacas gestantes pelo BVDV leva
potencialmente à infecção dos fetos que podem morrer,
resultando em abortos, ou levar ao nascimento de
animais que ficam infectados pelo vírus durante toda a
vida. De seguida explicaremos mais em detalhe estes
efeitos reprodutivos do BVDV.
Os resultados da infecção das vacas gestantes e
dos seus fetos dependem do momento da gestação em
que esta infecção ocorre (ver Figura 1) [2].

assim, a infectar os outros animais à sua volta
(nomeadamente as vacas prenhes), perpetuando o
problema. É importante referir que as vitelas que
nascem PIs, se sobreviverem até à idade adulta e se
reproduzirem, todos os seus descendentes serão animais
PIs, podendo nestes casos falar-se em Famílias PIs.

Se a infecção ocorrer:

Nas vacarias de leite, reconhecem-se as seguintes
perdas:
• Efeito do BVDV na diminuição da produção de leite
(menos 8500 litros por cada 40 vacas) [3]. Isto resulta,
em grande parte, dos efeitos reprodutivos do vírus,
nomeadamente os retornos ao cio e abortos que
origina e, que, se sabe terem uma grande influência na
eficiência da produção de leite. A título ilustrativo refirase que o lucro das explorações pode diminuir 3 a 4% se
a primeira inseminação, em média, ultrapassar os 70
dias pós-parto [4]; quantificando por vaca, sabe-se que
cada animal que não está gestante prejudica o retorno
da vacaria em 2,30€ por dia [5]. Adicionalmente,
sabe-se que as mamites adquirem maior impacto nas
explorações com BVDV (até 7% de aumento) e este
aumento é claramente resultado do efeito depressor das
defesas exercido pelo vírus [6].
• Aumento da mortalidade dos vitelos, estando aqui
englobados os animais que morrem antes dos 2 anos
de idade, bem como os custos inerentes ao tratamento
dos mesmos [3].

0 - 2 meses de gestação
O BVDV tem, desde o início da gestação, um impacto
importante na performance reprodutiva, dado que pode
prejudicar o funcionamento ovárico, dificultar a fixação
do embrião ao útero ou, mesmo que esta fixação
ocorra, provocar morte embrionária e perda precoce da
gestação. Normalmente após a morte do embrião,
ocorre a sua reabsorção, que na prática se traduz pelo
retorno da vaca ao cio.
2 - 4 meses de gestação
Esta é uma fase da gestação muito crítica porque o feto
ainda não tem o seu sistema imunitário desenvolvido.
Na prática, o que acontece se a mãe se infectar durante
esta fase é que o feto, ou morre ou, se resistir à
infecção, acaba por assumir o BVDV como se fosse seu
e nascer infectado pelo vírus, assim permanecendo
durante toda a vida. Chama-se a estes vitelos
Persistentemente Infectados (ou PIs). Os animais PIs não
são muito abundantes mas são extremamente perigosos
porque estão constantemente a eliminar o BVDV e,
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4 - 9 meses de gestação
Durante esta fase, até aos 8 meses da gestação,
completa-se o desenvolvimento dos vários órgãos do
vitelo, pelo que a infecção fetal até essa altura pode
resultar em malformações dos órgãos em
desenvolvimento. Uma situação conhecida é a
malformação de componentes do Sistema Nervoso,
como o Cerebelo. Os animais que nascem com este
problema são, normalmente, vitelos com alterações de
coordenação motora ou mesmo incapazes de se
movimentar.
Até ao parto, em alternativa ao aparecimento deste
tipo de malformações, a infecção do feto pode sempre
conduzir ao aborto, tal como se referiu para os
primeiros meses da gestação.
A consulta da Figura 1 pode permitir uma
compreensão mais fácil dos vários efeitos possíveis do
BVDV a nível da fertilidade e da gestação. Sabe-se que
as perdas reprodutivas são actualmente as perdas
económicas mais importantes, associadas à infecção
pelo BVDV [2].

Traduzindo em custos, estimaram-se estas perdas

Abordaremos agora o impacto da infecção pelo
BVDV em vacadas de carne. À semelhança do que
ocorre nas vacarias de leite, também nas vacadas
de carne são as perdas reprodutivas e a
imunossupressão que estão na base dos prejuízos
mais significativos. Os resultados apresentados
descrevem o impacto económico do vírus a longo
prazo, considerando os efeitos acumulados ao
longo de 10 anos [7]:
• As perdas podem atingir o valor máximo de 100
€ por vaca, no segundo ano.
• Em média, perde-se 58 € por vaca, por ano.
Quando analisado o impacto económico do BVDV,
a nível nacional, conclui-se que o prejuízo pode ir
até cerca de 3000 € por exploração, por ano. A
piorar a situação está o facto, de se prever, que só
cerca de 7% das explorações estão livres de BVDV
[8]. Estes valores parecem ser bastante
preocupantes, estimando-se que na região do
Alentejo (concretamente nas áreas das OPP's de
Montemor-o-Novo, Monforte e Odemira) até 79 %

Figura 1: Relação entre o momento da infecção e o efeito
reprodutivo consequente

das explorações são suspeitas de estar infectadas [9].
Perante este cenário, a forma mais viável e
economicamente sustentável de conter a disseminação deste
vírus e os seus efeitos negativos é através da vacinação
sistemática de todas as fêmeas em idade reprodutiva. Esta
estratégia preventiva visa evitar as perdas reprodutivas, o
nascimento de mais animais PIs e, desta forma, evitar o
perpetuar dos problemas associados ao BVDV.
*Por: Drª. Liliana Mendonça da Silva e Dr. Miguel Matos
Pfizer Saúde Animal
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em decréscimos de 10,7 € a 19 € por 1000 litros
de leite [3]. Já em casos de surtos os custos
podem ascender até aos 96 € por vaca, por ano
[7].

(Febre Catarral Ovina, Bluetongue disease)
"Após 44 anos de silêncio, o vírus da língua
azul reapareceu em Portugal no Outono de
2004 (Barros et al, 2007)."

próximo, aparecerem outros serótipos, aumentando a
importância da doença, particularmente no que se
refere aos bovinos.

A doença da Língua Azul (L.A.) é uma patologia de
origem viral, geralmente subclínica, que afecta
ruminantes domésticos e selvagens, principalmente
ovinos. É transmitida por insectos hematófagos
(sugadores de sangue) do género Culicoides.
Na sua forma clínica, podem observar-se sinais como:
edema da cabeça, lesões bucais e podais,
emagrecimento rápido, podendo ter como
consequência a morte do animal (entre 0 e 50% dos
animais afectados). Não é contagiosa e o método mais
comum de infecção é pela picada do mosquito.
Descrição

O vírus da língua azul pertence à família dos
Reoviridae, do género Orbivirus, sendo que estão
identificados 24 serótipos.
História e distribuição

No ano de 1956 ocorreu um surto em Portugal,
que provocou a morte de 46.000 ovinos, nos primeiros
4 meses (Roberts, 1990) e que persistiu, nos animais
reservatórios, até 1960.
Desde então e até 2004 não foram registados mais
casos de Língua Azul no nosso país.

Em 2004, após um intervalo de 44 anos,
começaram a ser registados novos casos da doença,
tendo sido identificado o serótipo 4, período de 2004
até Setembro de 2007 (DGV, 2007) e posteriormente o
serótipo 1.
Estes serótipos estão associados a situações
clínicas em ovinos, podendo também afectar alguns
bovinos.
O serótipo 8 afecta, essencialmente, os bovinos,
podendo originar perdas elevadas. O modelo de
progressão deste serótipo, em território Europeu
(sentido Norte-Sul), poderá significar que, em breve,
estará distribuído pelo resto da Europa, incluindo a
bacia mediterrânica (Saegerman et al, 2008), não
sendo de excluir a possibilidade de, num futuro

Distribuição ao nível europeu, dos serótipos do
vírus da L.A. (DGV, 2008).
A distribuição do agente depende da interacção entre
os seguintes factores:

Existem vários factores que podem afectar a
distribuição do agente transmissor e, por consequência,
do vírus, para zonas livres da doença, nomeadamente:
• Mudanças climáticas em zonas fronteiriças com zonas
em que a doença está quase sempre presente (zonas
endémicas), como por exemplo, alteração da estação
das chuvas ou mudança de ventos (que arrastem os
insectos infectados).
• Movimento de animais, por necessidades alimentares
(transumância).
Uma vez que o clima é um factor determinante,
principalmente a relação entre temperatura e
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humidade, podemos ter várias condicionantes ao
desenvolvimento e evolução da doença. Em Invernos
menos rigorosos, o insecto pode estar mais activo (entre
13 e 35ºC) e em locais com humidade e temperatura
elevadas multiplica-se mais facilmente, sendo a
precipitação, nos meses precedentes, um factor
determinante para a ocorrência de infecção (Ward &
Thurmond, 1995).
Os insectos preferem alimentar-se nos bovinos,
fazendo com que animais aparentemente sãos, possam
servir de reservatório de vírus.

Coronite

Espelho "queimado" /
rachado

Abortos

Lesões nos tetos

Perdas

As principais perdas, por ordem crescente de
importância, são: (Gibbs & Greiner, 1988).
• Morte de animais (ovinos)
• Diminuição da produção (leite e lã)
• Custos de implementação de programas de controlo
e profilaxia
• Barreiras e restrições à exportação de:
- Animais vivos - especial importância para os
associados da ACL, em relação à venda de
reprodutores
- Sémen, embriões
Diagnóstico clínico em bovinos:

Quando há infecções por serótipo 1 e 4, a
sintomatologia passa muitas vezes despercebida. No
entanto, alguns animais podem desenvolver sintomas
semelhantes aos encontrados nos ovinos afectados
(Baldwin & Parsonson, 1994).
Sinais clínicos:
• Rigidez muscular, que abranda com o exercício
• Falta de apetite e prostração, devido à febre (40 e
42ºC)
• Edema da face (lábio, pálpebras e entre ganachas)
• Lesões ulcerativas da língua, almofada dentária,
gengivas, mucosa oral e dos lábios
• Espelho "queimado" / rachado (ver foto)
• Salivação excessiva, com "fios" de saliva pendurados,
mau hálito
• Descarga nasal límpida, que depois pode passar a
sanguinolenta e mesmo purulenta (chegando a
bloquear as narinas).
• Corrimento ocular
• Com a evolução animais podem coxear dos quatro
membros, devido à inflamação da zona acima da unha
(coronite) (ver foto)
• Lesões nos tetos (ver foto)
• Quando a infecção se dá no início da gestação, pode
causar abortos ou má-formações (hidrocefalias,
curvatura dos membros, cegueira e deformidade na
mandíbula) (Thomas et al, 1986) (foto de ovinos)
Curiosamente, o sinal clínico que dá o nome
vulgar à doença, devido à congestão da língua, não é
o mais comummente observável.
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Diagnósticos diferenciais:
As lesões associadas à Língua Azul podem ser
confundidas com várias patologias, tais como:
• BVD (Doença das Mucosas) - Difícil diferenciar,
embora as lesões cutâneas na Língua azul sejam secas,
escamosas e esfoliativas. A L.A. atinge animais de todas
as idades, enquanto que a doença das mucosas atinge
principalmente animais jovens. Quase todos os animais
atingidos por Doença das Mucosas morrem, enquanto
que a maioria dos casos de L.A. recuperam.
• IBR - Normalmente não existem complicações
pulmonares na L.A.. No entanto, podem ocorrer
pneumonias por falso trajecto, em casos avançados.
• Estomatite vesicular - Não há ocorrência de vesículas
na L.A., além de que a disseminação ocorre mais
lentamente.
• Febre Catarral Maligna - Patologia mortal, com
aumento generalizados dos nódulos linfáticos. Lesões
oculares.
• Rinderpest (Peste bovina) - Patologia altamente
mortal.
• Estomatite papular bovina
• Fotossensibilização - devido à ingestão de algumas
plantas com fitorreactivos
O diagnóstico presuntivo, em campo, tem que ser
complementado, com o envio de material adequado
para pesquisa do agente. A técnica ELISA permite,
através de sorologia, determinar animais positivos, mas
sem distinção entre os animais vacinados e os
infectados.
Actualmente, utiliza-se um outro método, o RT-PCR, que
possibilita a diferenciação entre os animais vacinados
(ovinos a que foi administrada vacina viva) e os
infectados naturalmente, permitindo, também, distinguir
os vários serótipos de vírus.
Tratamento

Não existe terapêutica específica, no entanto, pode
fazer-se tratamento sintomático.

Zona Livre:
Imposição de medidas de pré-movimentação
(serovigilância), regimes de quarentena e controlo do
vector, principalmente nos seus locais de
desenvolvimento (estercos e águas paradas).
Desinsectização dos animais, anterior à sua
movimentação (exemplo: deltametrina - (Butox 7,5%
pour on) e dos locais de alojamento (exemplo:
permetrina - Stomoxin mural). Em explorações mistas,
com equinos, devemos, também, ter o cuidado de os
desinsectizar, pois embora não sejam afectados pelo
vírus, podem servir de fonte de alimentação e transporte
do insecto.

Zona Restrita
Uma vez introduzida a doença, a vacinação é o único
procedimento de controlo satisfatório.
A vacina, apesar de não eliminar a infecção, apresenta
bons resultados, caso confira imunidade frente a todas
esptirpes do problema, mantendo, as perdas a um nível
relativamente baixo.
Exemplo: caso exista serótipo 1 e 4, os animais têm que
ser vacinados para o serótipo 1 e 4, pois não existe
protecção entre os diferentes serótipos.
A Comissão Europeia optou já pela vacinação em
massa dos animais, não só nos ovinos, mas também
nos bovinos, dada a gravidade da situação e o evoluir
de casos do serótipo 8.
A Intervet / Schering-Plough está a produzir uma
vacina, que permita proteger os animais (Bovinos e
ovinos) de forma eficaz e segura.
Apesar de as perspectivas de disponibilidade só serem
conhecidas no final de Abril, vários países já
elaboraram planos de vacinação em massa, tendo
reservado milhões de doses de vacinas.
Caso pretenda obter mais informações contacte os
serviços técnicos da Intervet / Schering-Plough.
*Por Prof. Cannas da Silva e Dr. André Preto
Intervet / Schering-Plough
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Medidas de Controlo

As medidas de prevenção e controlo devem estar
relacionadas entre si, resultando numa actuação
integrada nas várias frentes:
• Impedir o desenvolvimento e movimentação do vector
(insecto)
• Implementar barreiras para evitar a movimentação de
animais e materiais contaminados, para zonas livres da
doença
• Prevenir que os animais sejam atingidos pelo agente
- via vacinal

sanidade animal

O Vitelo recém-nascido
Um objectivo importante e realista de qualquer
criador de bovinos deve ser vender 95 vitelos por cada
100 vacas por ano (95% de eficácia). Para tal, o
período de periparto corresponde à fase mais crítica de
mortalidade de um vitelo (entre 50% a 70% da
mortalidade neonatal ocorre nos 3 primeiros dias de
vida) sendo a dificuldade de parto, a desnutrição e
hipotermia dos vitelos recém-nascidos as principais
causas dessas perdas. Considera-se um vitelo com boa
viabilidade aquele que:
• Possui um reflexo de endireitamento da cabeça quase
imediatamente após o nascimento.
• O decúbito esternal obtido dentro de 2 a 3 minutos
após o nascimento seguido rapidamente por tentativas
de se levantar num período máximo de 15 a 30
minutos.
• Bom reflexo de sucção de amamentação. A falha de
um vitelo recém-nascido em mamar pode ser
consequência de um mau vigor da cria, mau instinto
maternal, má conformação mamária, má condição
corporal materna ou condições adversas (piso
escorregadio, temperatura ambiente muito baixa, etc.).

• Estabelecimento da respiração:
1º Por eliminação dos líquidos existentes nos pulmões
(quer por aspiração nasobucal, quer por colocação da
cria de cabeça para baixo segurando o feto ao nível
dos curvilhões durante um período máximo de 30 a 40
segundos);
2º Início dos movimentos respiratórios:
a. Colocação de água fria na cabeça do vitelo.
b. Estimular o reflexo língual que consiste em
puxar a língua sem a traumatizar.
c. Estimular reflexo pituitário por consiste em
friccionar suavemente a mucosa nasal com um fio
de palha.
d. Administração de estimulantes respiratórios,
quer por via intramuscular quer por via sub-língual.
e. Fricção vigorosa da pele das pernas e do dorso
do vitelo e ainda proceder a movimentos de
pedalagem dos membros do vitelo.

O parto e todos os factores com ele relacionados
nomeadamente o seu normal desenrolar, a condição
materna no dia do parto, a capacidade leiteira
materna, a docilidade maternal e as instalações de
maternidade são parâmetros importantes para uma boa
viabilidade do vitelo recém-nascido.
f. Executar compressão suave e regular sobre as
costelas do vitelo a cada 3 segundos (para respeitar
a frequência respiratória) até que a respiração
adquira um ritmo normal ou o coração pare.
g. Utilização de reanimadores manuais para
insuflar os pulmões de ar em que a principal
precaução se prende com a compressão do esófago
situado abaixo da traqueia para evitar a entrada de
ar nos reservatórios gástricos.

Partos assistidos estão associados a sofrimento do
feto com maior ou menor grau; uma correcta decisão
na assistência ao parto (ver revista nº 14 Noticias
Limousine) tem uma forte importância na futura
vitalidade do vitelo recém-nascido. A sobrevivência de
um vitelo recém-nascido em sofrimento é melhorada
pelo início imediato, após o parto, de cuidados de
ressuscitação:
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• Combate à hipotermia (baixa temperatura corporal)
quer pela escolha de um local ameno para o parto,
quer pela colocação de fontes de calor, mantas e uma
boa cama de palha para o vitelo, quer ainda permitindo
ou ajudando a que a mãe cuide, lamba e seque o
vitelo. A altura do ano em que ocorre o parto é também
importante para que a temperatura corporal do vitelo
esteja dentro de valores adequados para a sua boa
vitalidade.
• Fornecer rapidamente o colostro que nas primeiras 6
horas de vida o vitelo recém-nascido deverá ingerir 2 a

A observação do vitelo no período imediato após
o parto e da sua relação com a mãe permite a
identificação precoce de um vitelo fraco (com a
consequente rápida intervenção veterinária para
fortalecimento da cria). Assim, são sinais de fraca
viabilidade de um vitelo:
1. Um vitelo apático à nascença (e raramente um
vitelo hiperexcitavel).
2. Respiração lenta que não aumenta de
frequência e intensidade com o passar dos minutos
após o parto, ou que se torna cada vez mais difícil e
dolorosa.
3. Um ritmo cardíaco alterado e frequentemente

lento (com menos de 60 batidas por minuto).
4. Ausência de reflexo de sucção.
5. A temperatura corporal que baixa rapidamente
(hipotermia); abaixo dos 35°C afecta gravemente a
viabilidade.
Para além do parto outras causas mais comuns de
mortalidade dos recém-nascidos são a diarreia (ver
revista nº 16 de Noticias Limousine), a pneumonia e a
exposição a condições climatéricas adversas.
*Por Dr. Rui Silva
(Médico Veterinário)
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3 litros de colostro e nas primeiras 24 horas de vida
aproximadamente 15% do seu peso corporal em
colostro (se a vitalidade e equilíbrio do recém-nascido
for questionável o colostro deverá ser administrado por
sonda para evitar a sua aspiração). Como medida geral
5% do peso vivo nas primeiras 2 horas e 10% a 15%
nas primeiras 24 horas. Não esquecer que o colostro
cumpre uma tripla função de alimento, fornecimento de
defesas e laxante para expulsão do mecónium
(primeiras fezes).
• Desinfecção do cordão umbilical com soluções antisepticas com iodo a 5%-7% ou clorhexidina a 2% para
redução do risco de infecção e hérnia umbilical.

pastagens e forragens
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A sementeira directa na instalação
e melhoramento de pastagens
Os efeitos negativos da
mobilização do solo, são no caso
da instalação das pastagens,
perfeitamente compensados pelo
alargado período de duração
destas no terreno, beneficiando
assim
dos
seus
efeitos
melhoradores ao nível das
características
FÍSICAS,
QUÍMICAS e BIOLÓGICAS do
solo.
No entanto, com sementeira
convencional temos:
• Custos de instalação mais
elevados.
• Solo nu e mais sujeito ao
impacto provocado pela gota de
chuva e a outros agentes erosivos;
• Menor capacidade de suporte
para os animais face à
necessidade de pastorear de
Inverno (1º ano para controlo de
infestantes).

Figura 1 - Pastagem instalada em
sistema convencional com recurso à
mobilização do solo

Eliminando as operações de
mobilização do solo utilizadas no
sistema
convencional,
a
SEMENTEIRA DIRECTA: (operação
de sementeira de culturas em solos
não mobilizados mecanicamente e
nos quais a única preparação
mecânica é a abertura de um sulco
que apenas possui a secção e
profundidade suficientes para
garantir uma boa cobertura da
semente):
• Evita a elevada susceptibilidade
do solo à erosão provocada pela
chuva e o vento (manutenção de
resíduos e quase nula perturbação
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do solo);
• Permite o efeito continuado no
ano de instalação o que é
importante sobretudo atendendo
aos lentos ritmos iniciais de
crescimento da maior parte das
espécies utilizadas na instalação
de pastagens.
• Permite a renovação da
pastagem
(introdução
de
gramíneas/leguminosas)
sem
afectar o "substrato" existente.
• Reduz significativamente os
custos de instalação/ renovação.
A opção pela instalação ou
melhoramento de pastagens
através de sementeira directa
obriga tal como para as restantes
culturas arvenses à escolha
criteriosa do equipamento de
sementeira (semeador) que deve
possuir entre outras as seguintes
características:
• Robustez e durabilidade;
• Elevada
capacidade
de
penetração em solos não
mobilizados;
• Possibilidade de operar com
resíduos à superfície;
• Capacidade de regulação dos
distintos órgãos para as diferentes
condições do solo na altura da
sementeira;
• Órgãos eficazes na abertura do

Figura 2 - Semeador de sementeira directa

sulco, deposição da semente e
fecho do sulco (bom contacto
semente-solo)
• Boa capacidade e regulação da
densidade e sobretudo da
profundidade de sementeira
(sementes de calibre reduzido)
A OPORTUNIDADE NA
SEMENTEIRA é fundamental para
garantir o êxito na instalação da
pastagem:
ANTES DAS PRIMEIRAS CHUVAS
Partindo do princípio que o
semeador de sementeira directa
disponível para a instalação da
pastagem possui capacidade de
operar em solo coeso (não
confundir com solo compactado)
antes da ocorrência das primeiras
chuvas, esta será também em
sementeira directa a melhor época
não só porque as espécies
instaladas
e
a
vegetação
espontânea terão nestas condições
igual capacidade competitiva
como também pela rápida
emergência e nodulação efectiva
que tais condições proporcionam.
O risco de maior infestação
que naturalmente é de esperar
nestas condições de sementeira
(visto não haver enterramento das
sementes das infestantes situadas

Figura 3 - Instalação de pastagem com sementeira directa (Herdade da Lobeira)

na camada superficial do solo), é
no caso da instalação de
pastagens
um
aspecto
perfeitamente calculado pois o
pastoreio de Inverno como regra
aconselhado para a redução do
grau de infestação no ano de
instalação, resolverá facilmente o
problema, tanto mais que a
oportunidade de pastoreio será em
sementeira directa muito maior
comparativamente com a forma
convencional de instalação com

Figura 4 - Emergência da pastagem
instalada com sementeira directa
(Herdade da Lobeira)

Figura 5 - Após as primeiras chuvas
alguns dias apenas são suficientes
para conferir maior capacidade
competitiva às infestantes

recurso à mobilização do solo na
qual por vezes o pastoreio é
impedido devido aos riscos de
ocorrência de danos mecânicos na
pastagem pelo facto de solos
estruturalmente prejudicados não
se apresentarem com condições
de suportar o pisoteio dos animais.
APÓS AS PRIMEIRAS CHUVAS
Aguardar pela ocorrência das
primeiras chuvas (que nem sempre
acontecem
no
cedo)
irá
proporcionar
à
vegetação
espontânea
uma
maior
capacidade competitiva que
resultará para as espécies
instaladas num prejuízo no seu
crescimento e desenvolvimento
inicial.
Por outro lado o atraso na
instalação da pastagem visando a
prévia emergência das infestantes
para posterior controlo em présementeira com um herbicida
total, sistémico e sem acção
residual (ex: Glifosato) nem
sempre é possível pois o adiantado
da data e o consequente
abaixamento das temperaturas
não são favoráveis à instalação de
espécies sensíveis como a maior
parte das leguminosas utilizadas
(atraso na emergência e deficiente
nodulação). O êxito dependerá do
início da estação das chuvas.
Assim, em anos nos quais esta
ocorra cedo, é viável aguardar
pela germinação das infestantes
permitindo a sementeira directa

flexibilidade

na

ZONAS MAL PASTOREADAS OU
COM MUITOS RESÍDUOS À
SUPERFÍCIE
As zonas com estas características
poderão
causar
algumas
dificuldades à instalação de
pastagens através de sementeira
directa pois espécies com
sementes de calibre muito miúdo e
de porte prostrado a sub-prostrado
podem ter alguma dificuldade na
emergência e nos estádios iniciais
de
desenvolvimento,
proporcionando
assim
uma
deficiente instalação.
Nestas
condições,
é
obrigatório o pastoreio para
remoção da maior parte dos
resíduos de forma a evitar os
problemas referidos da mesma
forma que desaconselhamos a
sementeira directa em pastagens
em
zonas
de
infestação
generalizada
com
espécies
arbustivas situações nas quais a
mobilização convencional com
recurso à mobilização do solo
proporcionará
sem
dúvida
melhores condições de instalação.
RENOVAÇÃO E
MELHORAMENTO DE
PASTAGENS
O potencial produtivo de uma
pastagem
(quantitativo
e
qualitativo) pode ser afectado
como resultado da acção de vários
factores ou da combinação entre
eles
que
podem
numa
determinada fase desviar a
composição florística da pastagem
da sua composição inicial.

Figura 6 - Pormenor da pastagem
instalada com sementeira directa
(Herdade da Lobeira)
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uma maior
decisão.
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A sementeira directa permite a
introdução e reforço de espécies
na pastagem visando o seu
melhoramento, aproveitando o
substrato existente. Assim, só
através da sementeira directa de
espécies
é
possível
o

melhoramento da pastagem sem
necessidade de mobilização do
solo, sem os riscos e custos
inerentes à reinstalação e
sobretudo sem que o ciclo de
produção da pastagem seja
quebrado o que como sabemos

nos deixa mais cómodos face à
sempre difícil estratégia de
planeamento do maneio alimentar
dos efectivos.
Nestes casos (de introdução
de espécies mantendo o coberto
existente) é fundamental que a
sementeira seja realizada antes da
germinação e emergência das
espécies preexistentes, a fim de
garantir
capacidade
de
competição das espécies a
introduzir.
ASSIM, A SEMENTEIRA DIRECTA
PARECE-N
NOS UM MÉTODO
POSSÍVEL DE UTILIZAR NA
INSTALAÇÃO E SOBRETUDO NO
MELHORAMENTO
DE
PASTAGENS

Figura 7 - Aspecto geral da pastagem (Herdade da Lobeira)
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*Por: Prof. Ricardo J. Murteira de
Carvalho Freixial
Universidade de Évora Departamento de Fitotecnia
rmc@uevora.pt

Touros divulgados por Inseminação Artificial
Para ajudar os criadores facultando-lhes uma
"arma de melhoramento" eficiente, a ACL disponibiliza
permanentemente um depósito de sémen de touros
divulgado pela SERSIA FRANCE. Assim, temos sempre
sémen pronto para entrega imediata em território
continental, mas, se os criadores pretenderem sémen de
touros que não estejam no depósito, a ACL
providenciará para encomendar o sémen pretendido
junto da SERSIA. Mas qual a importância de utilizar
touros divulgados pela SERSIA? Porque se consideram
estes touros melhoradores? A estas questões tentarei
responder nas linhas que se seguem.
Ver para crer

Após um convite que partiu da SERSIA FRANCE
deslocou-se um grupo de 23 criadores dos Açores a
França (com apoio da DRDA), que durante uma
semana visitou o matadouro de Limoges, várias
explorações que praticam inseminação artificial e por
fim visitaram AQUITANIMA - Salón Internacional de
L'Elevage et de Génétique, teve lugar de 12 e 14 de
Maio de 2007, em Bordéus.
O mais importante, foi de facto as visitas ás
explorações onde os criadores além de poderem
contactar com outro tipo de maneio e outras
experiências, puderam avaliar ao vivo a produção dos
touros de IA distribuídos pela SERSIA FRANCE, assim
como os tipos de emparelhamentos que se podem fazer,
ou seja, para cada vaca com determinadas
características morfológicas deve corresponder um
touro com os índices mais adequados para obter os
melhores produtos. Nas suas explorações dos Açores,
os criadores dão agora ainda mais valor á inseminação
artificial e estão mais esclarecidos quanto aos melhores
touros a utilizar.
Sistema de Selecção em França

Em França são anualmente controladas mais de
150000 vacas Limousine. Após verificação das
performances dos filhos (mais de 57000), os melhores,
são encaminhados após o desmame para um centro de
selecção apropriado, situado perto de Limoges: trata-se
do famoso Centro Nacional de Qualificação de
Lanaud. Anualmente, entram cerca de 750 machos
neste centro agrupados por quatro séries de idade,
sendo feito um controlo individual de performances a
cada macho, estando estes em condições ambientais
idênticas durante 6 meses para melhor conhecer o seu
valor genético. Neste controlo, é avaliado entre outras
características o potencial de crescimento, a eficiência
alimentar e conformação morfológica. Dos animais que
forem aprovados, terminarão o teste com a qualificação
de "Reprodutor Esperança" ou "Reprodutor Jovem".
Também anualmente, são escolhidos de entre os
machos aprovados no teste, os 45 mais performantes,

os quais são encaminhados para outro centro de
testagem chamado Centro de Controlo Individual de
Naves. Aqui é continuado o controlo de performances
individuais, para escolher apenas 12 os quais serão
candidatos a futuros touros a divulgar por Inseminação
Artificial.
No entanto, para que estes touros passem a figurar
no catálogo anual da SERSIA é preciso ainda controlar
a sua descendência, para lhe reconhecer o devido
valor. Para testar a descendência destes 12 touros
(chamemos-lhe touros selecção), é-lhes retirado sémen
que é usado em fêmeas aleatoriamente. A France
Limousine Testage tem como objectivo avaliar a melhor
genética do momento. Assim, mais de 120 doses de
cada um destes touros são distribuídas por várias
explorações para inseminar fêmeas ao acaso. Os
produtos assim obtidos são adquiridos à desmama pela
France Limousine Testage, para depois os poder avaliar
em Estações:
• Os machos são enviados para a Estação de Pepieux
onde são engordados e abatidos aos 16 meses sendo
controlado entre outras características o peso e
conformação de carcaça, assim como o rendimento de
carcaça.
• As fêmeas são enviadas para a Estação de
Moussours, onde são testadas as suas performances
reprodutivas num sistema com partos aos dois anos,
sendo controlado a morfologia aos 18 meses,
fertilidade, facilidade de parto, aleitamento (por dupla
pesagem dos bezerros: antes e depois de mamar).
A partir do resultado encontrado nestes controlos,
o INRA calcula os índices para esses touros:
inicialmente poderão ser reconhecidas as características
melhoradoras para produção de carne e dos 12
machos "selecção" poderão ser aprovados para IA
apenas 5 ou 6. Os que se revelam melhoradores das
Qualidades Maternais só vão ser reconhecidos muito
mais tarde, uma vez que há que terminar o controlo
reprodutivo das suas filhas, sendo escolhidos apenas 1
a 3 (touros QM). Quero realçar que poderão ser
seleccionados apenas 1 a 3 de uma base de mais de
57000, num processo de selecção que é
obrigatoriamente longo, mas eficiente e rigoroso.
Dirigir a selecção a vários níveis

Os bovinicultores que criam a raça Limousine em
linha pura devem utilizar touros qualificados para
Qualidades Maternais, pois são melhoradores em
termos de aleitamento, fertilidade e a aptidão ao parto
das filhas. No catálogo de touros são apresentados os
índices destas e de outras características a seleccionar,
e assim podemos escolher os touros consoante a
característica que damos mais importância escolhendo
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o touro mais performante para essa característica.
Os criadores que queiram apenas produzir animais
para carne em linha pura ou cruzados devem escolher
os touros qualificados para Qualidades de Carne. Os
produtores em linha pura também podem utilizar estes
touros mas devem estar cientes que ao utilizá-los vão
ganhar muito em termos de conformação e rendimento
de carne mas podem ser prejudicadas algumas
características maternais nas gerações futuras.

Touros mais aconselhados para seleccionar sobre
cada uma das características: facilidade de
nascimento, facilidade de parto, fertilidade,
crescimento, aptidão cárnica, desenvolvimento das
filhas e incidência da mãe ao desmame.
Os touros são apresentados neste gráfico com os respectivos índices.

* Por Eng.º Jaime Bento
( Director Técnico do HBL)
VANTAGENS EM USAR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

• Permite o controlo sanitário de doenças
transmissíveis através da monta natural
• Permite optar por ter mais vacas em idade
reprodutiva, não tendo machos na vacada, sendo a
área que estes iriam utilizar destinada às fêmeas
• Permite evitar a consanguinidade inseminando as
filhas do touro reprodutor existente na exploração e
assim ganhar pelo menos mais um ano de utilização
desse touro no efectivo
• Permite o cruzamento de raças
• Permite o acesso a reprodutores de outros países,
geneticamente superiores
• Permite maior retorno genético
• Se bem escolhido o sémen do touro, permite obter
menores taxas de mortalidade ao parto
• Quando bem estruturada pode ser mais
económica que a monta natural

Fonte: SERSIA FRANCE

TOUROS IA COM DISPONIBILIDADE IMEDIATA EM PORTUGAL CONTINENTAL
Depósito de touros divulgados pela SERSIA FRANCE. Estão disponíveis para distribuir em território continental os
touros que descrevemos de seguida com uma apresentação sumária para consultar os índices e mais informação por
favor consulte a ACL e solicite junto desta os catálogos da SERSIA:
HIGHLANDER - 1692111209
A descendência deste touro já é bem conhecida dos
criadores portugueses, pois já nasceram no nosso pais
mais de 50 animais filhos deste touro difundidos um
pouco por todo o país. É um touro que permite partos
fáceis, as suas filhas têm bom tipo, com muito bom
desenvolvimento esquelético, boa bacia e uma
remarcável capacidade de aleitamento. A utilizar
sobretudo em fêmeas com bom desenvolvimento
muscular.
MOZART - 1996019196
Os produtos de MOZART apresentam grande
desenvolvimento esquelético. Com boa garupa que se
apresenta larga e equilibrada. Quando utilizado em

52

Notícias Limousine

linhas cárnicas ou leiteiras permitirá transmitir volume.
NEOPHIN - 1298181846
Ao fim de quatro campanhas, NEOPHIN confirma a
sua boa facilidade de nascimento. Aporta muita
profundidade. As suas filhas são férteis, parem
extraordinariamente bem, e produzem muito bons
bezerros, pesados e musculados ao desmame.
IONESCO - 3693000206
Os novilhos filhos de Ionesco são uma referência em
termos de engorda: eles combinam bem crescimento e
conformação. Caracterizam-se ainda por uma
excelente bacia, e um bom arredondamento muscular.
As suas filhas são muito férteis, com um crescimento

NEUF - FR2297004114 RRE
Por princípio os produtos de Neuf nascem facilmente.
Eles distinguem-se pelo tamanho e comprimento. Os
aprumos são bons e as bacias são equilibradas. O
perímetro torácico é volumoso e a horizontalidade do
dorso é notável.
As suas filhas são precoces, parem sem dificuldade,
produzindo vitelos ligeiros à nascença.
ON DIT - 3615069746
A descendência de ON-DIT apresenta um bom
desenvolvimento muscular sobretudo em machos. As
filhas, têm boas características raciais, são profundas,
com muito volume e gabarito. Elas têm excelentes
qualidades maternais: tanto em fertilidade como em
aptidão ao parto, assim como uma forte produção
leiteira. Deve ser reservado para utilizar em vacas
adultas com uma bacia aberta, especialmente ao nível
dos ísquions.

desenvolvimento
esquelético
(tamanho
e
comprimento). As suas filhas são reprodutoras de alta
produção: muito boa fertilidade, combinada com boa
aptidão para parição e bom aleitamento. Convém
utilizá-lo sobre fêmeas com bom desenvolvimento
muscular nos quartos traseiros.
REMIX - 1717626948
Largamente utilizado em novilhas e aconselhado para
isso. Os seus filhos têm grande rendimento. As suas
filhas, são interessantes darão boas futuras mães pela
sua fertilidade, aptidão ao parto, e produção leiteira
fora do comum, que lhes permite desmamar excelentes
bezerros. Este touro revela uma concentração de
eficácia económica a introduzir em cada manada.
SIMON - 1201072904
As suas filhas são boas no que respeita a larguras. Boa
horizontalidade do dorso. As bacias são bastante
abertas e regulares (ancas, trocanteres, ísquions). Os
aprumos são bastante correctos. Filhas com boas
características raciais.

OBIWAN - 4899032237
O OBIWAN transmite uma boa facilidade de
nascimento. Os seus produtos distinguem-se pelo seu
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Freemartinismo
Um problema das gestações gemelares (gémeos)
É com alguma frequência que se verifica a
existência de gémeos nos bovinos. Deste modo faz
sentido falar dos problemas que daí advêm,
nomeadamente o freemartinismo.
O Freemartinismo está associado às gestações
gemelares, apenas e só, quando os gémeos são de
sexos diferentes.
Nos casos de freemartinismo, quando se dá o
nascimento, tanto o macho como a fêmea apresentam
a genitália externa aparentemente normal. No entanto
as fêmeas apresentam os órgãos genitais internos
bastante anormais, apresentando diferentes graus de
masculinização, conforme cada caso. É importante
referir que 92% das fêmeas nascidas gémeas de
machos são estéreis; devendo este ser um factor de
extrema importância a ter em conta quando se vai
escolher uma fêmea para deixar para a reprodução.
O Freemartinismo resulta da anastomose vascular
(ligação dos vasos sanguíneos) dos dois sacos
chorioalantoides, dos embriões de sexo diferente, nas
gestações gemelares.
Os bovinos são a espécie mais afectada, uma vez
que esta ligação vascular ocorre muito cedo, por volta
dos 30 dias de gestação. O macho desenvolve as suas
características sexuais (formação dos órgãos sexuais)
mais cedo do que a fêmea, logo este vai influenciar o
desenvolvimento dos órgãos sexuais da fêmea. No
entanto, a fêmea só é afectada se a ligação vascular
ocorrer entre os 30 e 50 dias de gestação. Depois disso
a fêmea deixa de ser sensível aos factores
masculinizantes.
Durante o desenvolvimento embrionário, o
embrião apresenta dois tipos de estruturas: O canal de
Muller e o canal de Wolff, que irão dar origem ao trato
genital. E conforme seja macho ou fêmea, uma
desenvolve-se e outra atrofia fig. 1.
No macho o que desencadeia o desenvolvimento das
estruturas masculinas é o factor inibidor mulleriano (vai
inibir a diferenciação do canal de muller) e hormona
sexual testosterona.
Como já referido anteriormente o desenvolvimento
das características sexuais do macho é mais precoce do
que a fêmea, logo o factor inibidor mulleriano, a
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Estado indiferenciado

Fig. 1 - Diferenciação do trato genital nos mamíferos
placentários.

testosterona e também algumas células germinais, vão
entrar em contacto com o embrião feminino devido à
ligação vascular. No embrião feminino estes factores
vão ter um efeito masculinizante, provocando a
esterilidade na fêmea.
Uma vez que 92% das fêmeas nascidas gémeas de
machos são estéreis, não têm valor algum em termos
reprodutivos, tendo apenas interesse para a engorda e
abate. Tendo em conta esta premissa, todo o potencial
genético do animal é perdido, uma vez que não pode
deixar descendência.
Em efectivos onde o mercado é a venda de
reprodutores, será interessante diagnosticar o mais
precocemente possível a presença de gémeos de sexos
diferentes, nomeadamente através da ecografia; pois
poderá provocar-se o término de uma gestação que
não é de todo interessante, tendo em conta o referido
anteriormente.
* Por Ricardo Dias
(Estagiário de Medicina Veterinária)

Controlo de Performances
Campanha de 2006
Relativamente aos animais inscritos no Herd-Book
Português da Raça Limousine que nasceram em 2006,
realizou-se Controlo de Performances em Exploração
(segundo o Regulamento Técnico do HBL) sobre 1495
bezerros, dos quais 709 eram machos e 786 eram
fêmeas. Com participação de 70 explorações
localizadas maioritariamente no Alentejo mas também
em menor número "salpicadas" pelo Algarve, Ribatejo,
Beira Interior, Trás-os-Montes e Açores.
Nos Açores, realizou-se Controlo de Performances
em Exploração em 4 explorações localizadas nas ilhas
Terceira e Santa Maria (sempre com o apoio da DRDA).
Foram apenas nove, os animais controlados naquele
Arquipélago nascidos em 2006, mas há que assinalar
que o trabalho de inscrição no HBL de animais
provenientes dos Açores começou apenas em 2005, e
apesar de no momento de edição desta revista
contarmos já com mais de 200 fêmeas adultas activas e
inscritas no HBL que fazem parte do efectivo reprodutor
dos 24 criadores associados localizados nos Açores, a
maior parte destas fêmeas está inscrita no Nível BS (Base
de Selecção), e sobre essas não se está a efectuar
Controlo de Performances. Apenas se fará Controlo de
performances sobre a descendência das fêmeas
aprovadas para reprodução, inscritas no Nível A1 e
cobertas com touros qualificados como Reprodutores
Esperança / Limousine Ouro.
Cada animal controlado é submetido a uma
Avaliação Morfológica ao desmame, que o descreve em
termos de DM (Desenvolvimento Muscular), DS
(Desenvolvimento Esquelético) e AF (Aptidões
Funcionais). Além disso, os valores reais obtidos nas
pesagens feitas nas explorações aderentes são
convertidos em pesos teóricos a idades tipo: 120 dias e
210 dias (4 e 7 meses respectivamente). Os resultados
globais dos animais nascidos em 2006 encontram-se
descritos no quadro 1.
Tendo em vista a repartição dos animais por classes
de certificação, os pesos a idades tipos acima referidos
são depois corrigidos segundo o sexo do animal, mês de

nascimento e número de parto da mãe, permitindo deste
modo comparar todos os animais entre si do modo mais
justo possível. Para tal, foi elaborada pelo Departamento
de Melhoramento Genético da Estação Zootécnica
Nacional (EZN), uma tabela de correcção dos pesos.
Esta tabela, vai permitir tal como referimos, poder
comparar todos os animais entre si como se tivessem as
mesmas condições teóricas.
É então com base nos pesos corrigidos e no
resultado da Avaliação Morfológica que é feita a
diferenciação de certificações dos animais. No caso dos
machos as classes são Limousine Ouro, Limousine Prata
e Limousine Bronze.
No entanto, para se qualificarem Limousine Ouro,
os machos são obrigatoriamente sujeitos a uma
segunda Avaliação Morfológica entre os 14 e 18 meses.
Assim, no quadro 1 que apresenta o resumo das
performances ao desmame, claro que não está
representada a classe dos animais Limousine Ouro.
Apresentamos aqui uma classe a que chamamos PRE
que se refere aos machos que atingiram um patamar de
performance mais alta. São estes que vão ser sujeitos (tal
como dissemos) á segunda Avaliação, na qual, se
passarem positivamente serão qualificados Limousine
Ouro, caso contrário serão qualificados Limousine
Prata. Queremos no entanto realçar que a designação
PRE não é uma verdadeira certificação e foi aqui
introduzida apenas como meio comparativo com outras
classes ao desmame.
De assinalar que relativamente aos animais machos
nascidos em 2005 que foram sujeitos à segunda
Avaliação (PRE), 56% qualificaram-se Limousine Ouro e
os restantes 44% ficaram Limousine Prata (XTRecomendados para Cruzamento Terminal pela anterior
nomenclatura).
Assim, pela análise dos resultados apresentados
podemos facilmente observar que 9% das fêmeas foi
reprovada (LN) e 91% foi aprovada para reprodução (R).
Relativamente aos machos, constatamos que também
10% do total de machos em controlo foram reprovados

MACHOS
TOTAL

FÊMEAS
PRE

PRATA

BRONZE LN

709

202

221

218

68

1,028

1,224

1,164

0,899

0,743

TOTAL

R

LN

Nº ANIMAIS
GMD 0-120 (kg)

786

719

67

0,964

0,985

0,738

42

43

43

42

42

Peso ao nascim. (kg)

40

40

39

166

190

170

149

131

156

158

127

271

322

282

235

199

245

251

190

62

70

63

59

46

60

61

46

61

67

62

59

48

61

62

48

63

66

63

62
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Peso 120 dias (kg)
Peso 210 dias (kg)
DM (pts.)
DS (pts.)
AF (pts.)

63

63

56

Quadro 1
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DISTRIBUIÇÃO DOS NASCIMENTOS AO LONGO DE 2006

Gráfico 1

QUANTIDADE DE ANIMAIS CONTROLADOS
CONSOANTE O NÚMERO DE PARTO DA MÃE

Gráfico 2
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para reprodução (LN). Quanto aos machos aprovados, a
distribuição pelas certificações foi de: 31% certificados
Limousine Bronze-B e, 31% qualificados Limousine Prata-P.
No quadro distinguimos ainda outra designação - PRE que
corresponde a 28% dos machos controlados.
Os animais controlados são produtos de 115 touros.
Destes, 26 foram importados de França, 8 são touros
divulgados por inseminação Artificial e os restastes 81
foram touros que nasceram em território nacional.
Embora determinadas explorações tenham os
nascimentos concentrados em determinada altura do ano,
a verdade é que no seu conjunto não se verificou uma
efectiva sazonalidade, sendo os nascimentos distribuídos ao
longo do ano como podemos observar pelo gráfico 1,
apenas com uma tendência para redução nos meses de
Junho, Julho e Agosto.
Pela análise do gráfico 2 que apresenta a distribuição
do número de animais controlados consoante o número do
parto das mães (rang do Parto), podemos concluir que a
maior parte dos animais controlados é fruto de fêmeas
primíparas e também de fêmeas que se encontravam no
segundo e terceiro parto. Esta distribuição revela uma
grande juventude do efectivo reprodutor sujeito a Controlo
de Performances.
* Por Eng.º Jaime Bento
( Director Técnico do HBL)

feiras, exposições e concursos

feiras, exposições e concursos

FIAPE 2007
I Concurso Regional de Jovens Reprodutores
No dia 29 de Abril de 2007, decorreu em Estremoz
no âmbito da FIAPE, o I Concurso Regional de Jovens
Reprodutores da raça Limousine, onde participaram
nove criadores da região do Alentejo. Contavam-se
quarenta animais em Exposição e Concurso. O Juiz de
Concurso foi o Sr. José Romão, pessoa experiente
nestes trabalhos, o qual atribuiu o título de ViceCampeã Regional de Jovens à fêmea BENFEITA
pertencente a Manuel Pacheco Martinho. O título de
Campeã foi para a fêmea ARMINDA pertencente a
MHCF Sociedade Agro-Pecuária, Lda. Já nos machos o
Vice-Campeão foi o BARRABÁS, pertencente a António
Rocha Viana e o título de Campeão Regional de Jovens
Reprodutores foi atribuído ao ABEL, pertencente a
Manuel Pacheco Martinho.
O prémio de Melhor Criador foi obtido por MHCF
Sociedade Agro-Pecuária, Lda, ficando em segundo
lugar Manuel Pacheco Martinho e em terceiro lugar
António Rocha Viana. O prémio especial de melhor
esperança domado foi para o ABEL pertencente a
Manuel Pacheco Martinho.

CAMP.

VICE
CAMP.

I CONCURSO
REGIONAL
FÊMEAS
ARMINDA
PG05366013
M.H.C.F., LDA.
BENFEITA
PG06150015
MANUEL PACHECO
MARTINHO

I CONCURSO
REGIONAL
MACHOS
ABEL
PG05150028
MANUEL PACHECO
MARTINHO
BARRABÁS
PG06097008
ANTÓNIO ROCHA
VIANA

ARMINDA - PG05366013

ABEL - PG05150028

SANTIAGRO 2007
XVI Concurso Nacional de Jovens Reprodutores
No dia 2 de Junho de 2007 decorreu o XVI
Concurso Nacional de Jovens Reprodutores da Raça
Limousine que voltou este ano a ter lugar no âmbito da
SANTIAGRO, em Santiago do Cacém. Estiveram em
Exposição e Concurso 63 animais pertencentes a onze
criadores participantes. O Juiz deste Concurso é
também criador desta raça em Espanha, foi o Sr. Juan
Luís Munõz, que veio acompanhado do Secretário
Técnico do Livro Genealógico de Espanha Dr. Pedro
Pozas.
O título de Campeão Nacional de Jovens
Reprodutores foi atribuído ao macho AMARGO e o de
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Vice-Campeão foi atribuído a BAMBINO ambos
pertencentes ao criador José Maria Pacheco dos Reis. O
título de Campeã coube a ALBERTINA e Vice-Campeã
foi BERNARDETE ambas as fêmeas pertencentes ao
criador MHCF Sociedade Agro-Pecuária, Lda.
O prémio de melhor criador coube a José Maria
Pacheco dos Reis ficando em segundo lugar Manuel
Pacheco Martinho e em terceiro lugar MHCF Sociedade
Agro-Pecuária, Lda.
O prémio especial de melhor esperança domado
foi para a fêmea BONITA pertencente a Manuel
Pacheco Martinho.

AMARGO- PG05088021

ALBERTINA - PG05366015

XVI CONCURSO
NACIONAL JOVENS

No mesmo dia do concurso a
ACL e a NEGDAL
organizaram ainda um Leilão
de Reprodutores da Raça
Limousine, composto por seis
lotes de animais.

CAMP.

VICE
CAMP.

FÊMEAS
ALBERTINA
PG05366015
M.H.C.F., LDA
BERNARDETE
PG06366002
M.H.C.F., LDA

XVI CONCURSO
NACIONAL JOVENS

MACHOS
AMARGO
PG05088021
JOSÉ MARIA
PACHECO DOS REIS
BAMBINO
PG06088003
JOSÉ MARIA
PACHECO DOS REIS

Feira Nacional da Agricultura
Open Limousine
No dia 9 de Junho de 2007 decorreu em Santarém
no âmbito da FNA o primeiro Open da Raça Limousine.
Chama-se Open por se tratar de um Concurso
diferente, onde podiam participar animais adultos de
reconhecido gabarito, nascidos em Portugal e
importados. Estavam presentes 26 animais sendo
constituídas quatro secções a que chamámos:
campeonato de vacas, campeonato de vacas afilhadas,
campeonato de novilhas e campeonato de machos. O
Júri deste concurso foi constituído por três elementos:

pelo criador José Maria Pacheco dos Reis, pelo criador
Alexandre Firmo e pelo Secretário Técnico Jaime Bento.
No Campeonato de Machos ficou em primeiro
lugar o TUBARÃO pertencente a MHCF Sociedade
Agro-Pecuária, Lda. e o segundo lugar foi para ARSENE
animal importado de França por Aletta Elisabeth de
Beaufort.
No Campeonato de Novilhas ficou em primeiro
lugar a fêmea francesa AZALEE pertencente a Manuel
Pacheco Martinho e o segundo lugar coube a
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ARMINDA pertencente a MHCF Sociedade AgroPecuária, Lda. No campeonato de vacas o primeiro
lugar foi para SOLHA pertencente Aletta Elisabeth de
Beaufort e o segundo lugar foi para ULTRAVIOLETA
pertencente a Rui Jorge Pinto Lamberto Silva.

Finalmente no Campeonato de Vacas Afilhadas ficou
em primeiro lugar a URTIGA sendo o segundo lugar
atribuído à fêmea francesa ROMY ambas pertencentes
a MHCF Sociedade Agro-Pecuária, Lda.

Nesta Feira a Associação de Criadores Limousine teve pela primeira vez um restaurante com o objectivo de
promover as qualidades reconhecidas da sua carne: suculência, tenrura e sabor. Promoção bastante bem conseguida
devido à forte afluência que se registou no restaurante, facto que se ficou também a dever à parceria que se
estabeleceu para este efeito entre a ACL e o Restaurante "O Importante". A quem queremos deixar aqui os nossos mais
sinceros agradecimentos.

FACECO 2007
XX Concurso Nacional da Raça Bovina Limousine
Nos dias 20, 21 e 22 de Julho teve lugar o XX
Concurso Nacional da Raça Limousine, recebido mais
uma vez como não podia deixar de ser na FACECO - S.
Teotónio - Odemira.
É verdade, desde há vinte anos que os criadores da
raça Limousine se juntam anualmente para mostrar e
concorrer com os melhores reprodutores da raça em
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Portugal. No entanto, nem sempre foi a ACL a tomar as
rédeas da organização do Concurso Nacional pois tal
só aconteceu a partir de 1990. Nessa altura, o
Concurso tinha lugar em Lagoa no Algarve (no âmbito
da FATACIL). Em 1993 além de Concurso Nacional,
realizou-se também um Concurso Ibérico que teve lugar
em Santarém, na Feira Nacional da Agricultura. Em

1º PRÉMIO
2º PRÉMIO
3º PRÉMIO

1º PRÉMIO
2º PRÉMIO
3º PRÉMIO

1º PRÉMIO
2º PRÉMIO
3º PRÉMIO

Vice-Campeão em anos anteriores ficou com a
distinção Vice-Campeão em permanência, sendo
escolhido para Vice-Campeão de 2007 o touro VILLY
pertencente a Manuel Pacheco Martinho.
Este ano, decorreu também o Campeonato de
Reprodutores em que participaram cinco conjuntos de
filhos(as) de sete touros. Os sete touros com filhos a
concurso foram: OEILLET, PECHER, TOLEDO,
TOULOUSE, TUBARÃO, SAMPAIO, e VILLY. O Juiz
elegeu como campeão de reprodutores o touro OEILLT
pela sua homogenidade de produção dos cinco
produtos apresentados. De assinalar, que este touro
pertenceu ao criador José Maria Pacheco dos Reis, e é
ascendente de grande parte dos animais que se
destacaram no Concurso.
O prémio de melhor criador foi atribuído a José
Maria Pacheco dos Reis, distinção esta que este criador
obtém consecutivamente no Concurso Nacional desde
1996. O segundo prémio de melhor criador foi
atribuído a Manuel Pacheco Martinho e o terceiro
prémio para MHCF Sociedade Agro-Pecuária, Lda.

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS FÊMEAS
BETINHA - PG06088002
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
BUCHETE - PG06088007
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
ANGÉLICA - PG05150026
MANUEL PACHECO MARTINHO

CAMPEONATO DE ESPERANÇAS MACHOS
BILL - PG06088014
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
BAILARINO - PG06088011
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
BETINHO - PG05150006
MANUEL PACHECO MARTINHO

CAMPEONATO DE NOVILHAS
VAIDOSA - PG04088016
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
AMÉRICA - PG05088024
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
ABELIDADE - PG05088004
RUI JORGE PINTO LAMBERTO SILVA

CAMPEONATO DE NOVILHOS
AMARG0 - PG05088021
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
ÁS-D
DE-PPIC - PG05088019
MANUEL PACHECO LOUÇÃO
ABELHÃO - PG05088018
ALETTA ELISABETH DE BEAUFORT

CAMPEONATO DE VACAS
SIDRA-PG01340007
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
VIA LÁCTEA - PG04088009
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS
URGÊNCIA - PG03088016
JOSÉ MARIA PACHECO DOS REIS

CAMPEONATO DE TOUROS
TUBARÃO - PG02088030
M.H.C.F., LDA.
VILLY - PG04088012
MANUEL PACHECO MARTINHO
V141 -PG04200028
INTERLIM - GENÉTICA ANIMAL, LDA.
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1994 o Concurso realizou-se pela primeira vez em S.
Teotónio - FACECO e é lá que se tem mantido fielmente
todos os anos. No percurso destes 14 anos o Concurso
tem-se mantido em S Teotónio não só pelo manifesto
interesse dos criadores em que assim seja mas também
pelo precioso apoio da autarquia a esta matéria.
Participaram na FACECO 2007 13 criadores
estando presentes 8 animais para Exposição e 101 para
Exposição e Concurso. O Juiz, Sr. Olivier Lasternas veio
propositadamente de França para julgar este nosso
Concurso. A vaca SIDRA foi mais uma vez destacada
para primeiro lugar deste Concurso, mas, como já tinha
sido Campeã em anos anteriores ficou com a distinção
Campeã em Permanência. Esta vaca pertence ao
criador José Maria Pacheco dos Reis a quem pertence
também a fêmea que tomou o título de Campeã: VIA
LÁCTEA e a Vice-Campeã: VAIDOSA.
Já nos machos consagrou-se Campeão o
AMARGO (filho da SIDRA), pertencente ao criador José
Maria Pacheco dos Reis. Para segundo lugar o Juiz de
Concurso escolheu o TUBARÃO pertencente a MHCF
Sociedade Agro-Pecuária, Lda, mas como já tinha sido
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VILLY - PG04088012
VICE-C
CAMPEÃO 2007
SIDRA-PPG01340007
CAMPEÃ EM PERMANÊNCIA

TUBARÃO-PPG02088030
VICE-C
CAMPEÃO EM PERMANENCIA

VIA LÁCTEA - PG04088009
CAMPEÃ 2007

Aproveitamos ainda para deixar aqui um
agradecimento formal a todos aqueles que de
algum modo colaboraram com a ACL em mais
uma edição do seu Concurso Nacional:
• A Todos os Associados que levaram animais a
concurso e sem os quais não seria possível realizar
este evento
• Agrovete
• Associação de Beneficiários do Mira
• Bayer HelthCare Saúde Animal
• Crédito Agrícola de S. Teotónio
• Humeco
• Interlim
• Município de Odemira
• Pfizer - Saúde Animal
• Provimi
• Schering-Plough
• Sersia France
• Vetlima
• Virbac
E a todos que de um modo indirecto contribuíram
também para este evento.

AMARGO - PG05088021
CAMPEÃO 2007
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A ACL esteve por mais um
ano consecutivo presente na
Ferpor que decorreu de 23 a 27
de Maio no parque de feiras e
exposições de Portalegre. A
representação da raça Limousine
esteve a cargo de 2 touros: o
Tubarão e o Valadão propriedade

de M.H.C.F. Lda. e Lúcio José
Madureira e de 4 fêmeas: 2 vacas
e 1 vaca e 1 novilha afilhadas
propriedade de Aletta Elisabeth de
Beaufort, M.H.C.F. Lda. e Lúcio
José Madureira.
Esta
representação
foi
conseguida devido ao interesse

destes
criadores
referidos
promoverem ainda mais a raça
Limousine por estas paragens do
Alto Alentejo e Beiras. Regiões em
que se tem verificado um crescente
interesse nesta raça e portanto
uma
maior
procura
de
reprodutores.

OVIBEJA 2007
Teve lugar pela primeira vez
na Ovibeja , um dia dedicado à
raça Limousine, foi no dia 4 de
Maio de 2007. Este dia destinavase a todos os criadores e
simpatizantes da raça, que
começou por um desfile de
animais bastante apreciado pelos
visitantes,
alguns
pouco
habituados a contactar tão de
perto com animais de porte tão
grandioso como os apresentados
pelos touros que constituíram este
desfile.
Após
um
almoço
no
Restaurante
Limousine,
que
conquistou também pela primeira
vez um espaço na zona de
restauração deste certame, seguiuse um colóquio onde se falou na
situação da raça em Portugal
tendo sido explicado pelos
técnicos convidados da Estação
Zootécnica Nacional os resultados
da avaliação genética da raça e
como usar estes resultados na
escolha e análise de animais.
Ao fim da tarde foi editado
formalmente o nº16 da revista

"Notícias LImousine", tendo-se
distribuído os primeiros números
desta edição por todos os
presentes.
Todas estas iniciativas tiveram
como objectivo máximo dinamizar
a Ovibeja e promover de um
modo mais efectivo a raça
Limousine, afirmando cada vez
mais que se trata de uma raça que
se
encontra
perfeitamente
instalada no nosso país e que a
cada dia que passa consegue mais
apreciadores e criadores que
optam por ser também eles
orgulhosos criadores de animais
da raça Limousine.
Este tipo de iniciativas que se
verificam ser do agrado de todos,
apenas têm que no futuro ser
repetidas e melhoradas em
próximas edições da Ovibeja e
outras feiras que demonstrem
interesse e tenham condições em
que se realizem.
Deixamos aqui algumas
imagens destas iniciativas para
que possam ser recordadas!
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25 Anos da Ovibeja em análise
No ano em que se comemoram os 25 anos da feira agropecuária com maior expressão no Sul do país a Ovibeja, a
Notícias Limousine foi falar com o Eng.º Castro e Brito,
presidente da A.C.O.S. (Associação Criadores de Ovinos do
Sul), entidade responsável pela organização deste certame.

N.L. - A primeira coisa sobre a
qual gostaríamos de falar era
precisamente pedir-llhe que fizesse
uma retrospectiva destes 25 anos
de Ovibeja.
C.B. - A Ovibeja aconteceu por
uma necessidade absoluta dos
agricultores se organizarem tendo
em vista, em primeiro a
reconstrução
da
agricultura
portuguesa, numa altura em que se
estava a sair de uma fase de
colectivização das terras da
reforma agrária e estavam a
realizar-se algumas entregas. Por
outro lado colocava-se a hipótese
de Portugal aderir ao mercado
comum europeu, à CEE e como tal
também era necessário os
agricultores portugueses reuniremse para analisar a situação da
agricultura nacional e o modo
como se deviam preparar para
aderir a novas regras impostas pela
politica agrícola comum (PAC) e a
todo um novo mercado comum,
uma vez que se atenuavam as
barreiras alfandegárias e havia na
Europa
a
necessidade
de
aprovisionamento de produtos
agrícolas.
Todas estas questões levaram a que
os agricultores se juntassem e
aproveitassem a realização da feira
tradicional de Maio em Beja, para
exporem
os
seus
animais,
principalmente ovinos, realizando
alguns leilões de modo a
melhorarem os efectivos existentes
nesta altura, bastante degradados
geneticamente,
através
da
aquisição de animais de melhor
valor genético. E também para
abordar temas em colóquios e
mesas redondas sobre todas estas
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questões.
N.L. - Como ocorreu a evolução da
Ovibeja atendendo que começou
por ser apenas uma exposição de
ovinos?
C.B - A Ovibeja iniciou-se no ano
em que foi constituída a A.C.O.S.
(Associação de Criadores Ovinos
do Sul), na altura dedicada apenas
aos ovinos, conseguindo-se juntar
muitos agricultores que começaram
logo a participar na Ovibeja. A
primeira Ovibeja foirealizada e
posta de pé apenas com a mão-deobra de todos estes agricultores
que constituíram a A.C.O.S..
A seguir houve uma sensibilização
dos agricultores que perceberam
que era necessário ir mais longe,
através da constituição de um
"lobby" agrícola regional, se assim
podemos dizer. E utilizou-se a
A.C.O.S., que foi criada num
modelo pouco habitual nesta
altura,
um
modelo
associativo/democrático, moderno
e diferente do que era usual. Uma
vez que até então o modelo
existente era o modelo cooperativo,
com a tutela do Estado através dos
Grémios da Lavoura. E esta
situação veio dar autonomia aos
agricultores e às associações por
estes
criadas,
para
serem
interlocutores do Estado e da
Comunidade Europeia.
Posteriormente
a
A.C.O.S.
procedeu à alteração dos seus
estatutos
tornando-se
numa
associação de âmbito geral agrária
abarcando já outras áreas também
comerciais e transferiu-se esta
manifestação também para a
Ovibeja, onde se verificou a

entrada dos vários sectores
económicos e sociais da região.
Mais tarde a Ovibeja foi alargada a
expositores dos vários sectores
económicos e sociais de todo o
país e nos últimos anos também da
vizinha Espanha. E assim como
resultado temos esta Ovibeja, que
com os seus 25 anos é de facto um
instrumento que abrange todas
estas áreas da actividade civil e que
também é utilizada como lobby da
nossa região alentejana.
A Ovibeja pretende ser uma feira
com várias vertentes distintas, não
só uma montra dos vários produtos
produzidos e promovidos através
de exposições, concursos, mostras
gastronómicas, mas também de
cultura.
É uma feira que tenta ter uma
vertente cultural muito forte e
bastante dirigida para a juventude.
Todos estes objectivos foram sendo
conseguidos e a Ovibeja é hoje
uma imagem de marca que
alcançou um estatuto, que em
muito ultrapassou o inicialmente
colocado como objectivo.
Podemos mesmo dizer que a
Ovibeja é uma lança em África,
numa região onde infelizmente se
passa muito pouco, uma vez que
também se tem verificado uma
apatia politico-partidária que ainda
não está desperta para o

aproveitar o grande movimento de
pessoas, empresas e jovens que se
regista na Ovibeja, de maneira a
dar visibilidade à agricultura é a
solução que tivemos na altura e
que continuamos a ter.

N.L. - Não considera que as feiras
denominadas agrícolas estão um
pouco viradas para a generalidade
dos visitantes e que podiam ser um
pouco
mais
profissionais,
centrando-sse mais na sua temática,
que é a agricultura? Aproximandose um pouco mais da realidade já
verificada em que os agricultores
dirigiam-sse às feiras agrícolas para
se actualizaram e verem que
novidades havia no sector em
termos de equipamentos e de
modernização de técnicas? Não
lhe parece que isto actualmente
falha um pouco?
C.B. - Eu penso que não falha! A
Ovibeja tenta colocar no seu
programa
temas para serem
debatidos, bastante actuais e
importantes para os agricultores.
São abordados temas como sejam
as políticas da PAC, as politicas
globais, questões ambientais,
novas preocupações da produção
em várias vertentes como sejam os
biocombustiveis, ruptura de stock
de cereais a nível mundial devido
às novas economias emergentes, só
como exemplo, todos estes
assuntos são abordados aqui na
Feira.
Não seria possível fazer da Ovibeja
um Salão de Agricultura porque
existe uma fragilidade tanto a nível
de dimensão nacional como a nível
de mentalidades dos vários
poderes, que não permitem que a
agricultura seja uma questão muito
importante para o país. E portanto
tem
o
relevo
que
tem,
correspondente ao lobby agrícola
que existe, que é muito fraco. Um
lobby que, na minha opinião, ainda
se gere muito pelas cúpulas com
poucas ligações às bases. Daí
termos aproveitado uma feira de
âmbito geral para dela subtrair
sinergias para que a questão
agrícola e pecuária tivesse
viabilidade e visibilidade.
Penso que esta solução de

N.L. - No caso especifico dos
bovinos, como é que vê esta
representação ao longo destes 25
anos de Ovibeja?
C.B. - A exposição dos bovinos na
Ovibeja mostra o que de melhor há
no país em termos de bovinos de
carne, não só nas raças autóctones
mas também nas raças que mais
contribuem para o cruzamento
industrial, como é o caso especifico
da raça Limousine. A Ovibeja tem
muito orgulho em colaborar com
as diferentes associações, fazendo
os possíveis para lhes proporcionar
as melhores condições, para que o
trabalho que realizam lhes traga
retorno.
As raças autóctones estão muito
bem representadas, facto que não
tem a ver com a organização da
feira, sendo um trabalho que tem a
ver com as várias associações. Tal
como
acontece
com
a
representação da raça Limousine.
Penso que os criadores têm que
despertar para um tipo de
especialização, pelo que será
importante que as raças que têm
condições
para
produzir
reprodutores, contribuindo para
uma melhoria geral do sector
bovino - podemos chamar-lhe
raças melhoradoras - tenham lugar
de destaque aqui na feira. E para
além disso tem que existir uma
acção pedagógica junto dos
agricultores para conseguir analisar
quais os animais que mais lhes
convêm. Este trabalho tem vindo a
ser feito pelas várias associações
que têm marcado presença aqui na
feira e penso que tem sido um
trabalho que tem dado vários frutos
também na promoção da carne
dessas raças.
N.L. - Relativamente a essa acção
pedagógica, considera que se tem
conseguido
demonstrar
aos
visitantes a noção de fileira dos
diversos produtos aqui expostos?

Nomeadamente em relação aos
bovinos que estão presentes em
vida e que depois têm em
promoção a carne nos diversos
restaurantes?
C.B. - Eu sinto-me muito orgulhoso
quando
vou
a
alguns
estabelecimentos que vendem
carne ao público onde se apresenta
o produto com muito boa imagem,
cumprindo todas as regras exigidas
e que permitem que o produto
mantenha toda a sua qualidade
conforme se encontra especificado
nas denominações que conseguiu
alcançar (I.G.P. ou D.O.P ou
D.O.C.); objectivo só conseguido
pela traceabilidade que se efectua
desde a produção até ao consumo.
Esta situação tem-se verificado com
algumas dificuldades pois nem
todos os operadores no mercado
sabem valorizá-la como é o caso
das grandes superfícies ou das
grandes empresas de distribuição
que operam no mercado nacional.
Obviamente que esta questão deve
ser exposta e que só poderá passar
por um trabalho ainda mais duro:
fazer com que o consumidor se
aperceba
da
diferença
da
qualidade dos produtos que está a
comprar. E nem sempre compra
mais cara essa qualidade, portanto
muitas vezes parece haver um
interesse por parte dos grandes
distribuidores em não valorizar os
produtos melhores e enaltecer o
trabalho e os investimentos que os
agricultores fazem para os obter.
N.L. - Em parte é isso que se tem
feito aqui na Ovibeja, passar essa
informação da ligação que existe
entre as condições em que os
animais são criados e a qualidade
que se obtém nos produtos.
C.B - Claro, é uma mensagem que
leva algum tempo a passar ao
consumidor tendo em conta
também a cultura geral do
consumidor nacional. São temas
que têm que ser abordados nas
escolas e que têm que fazer parte
da educação e formação das
pessoas e de preferência que se
comece a tentar passar logo na
aprendizagem inicial das crianças
nas escolas. São situações que se
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desenvolvimento económico, muito
necessário, numa região que vai
perdendo todos os dias habitantes.
A Ovibeja acaba por ser uma
chamada de atenção para esta
situação.
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deparam com dificuldades e
obstáculos para serem colocadas
em prática devido aos interesses
económicos
dos
grandes
distribuidores. Que, tal como já
disse, parece que não adoptam a
politica da qualidade.
N.L.
E
atendendo
às
potencialidades do recinto da feira
para realizar acontecimentos do
pecuário, fora do
sector agro-p
âmbito da feira, nomeadamente
leilões e concursos. Tem havido
algum caminhar nesse sentido?
C.B. - Já se realizaram aqui leilões
de bovinos, em que os preços
registados eram bastante razoáveis
quando comparados com os que se
verificavam na altura, em Évora e
Montemor, que também já se
realizavam. Mas surgiu algum
desinteresse dos agricultores da
região em trazer os seus animais
para serem aqui leiloados, pelo
que se suspendeu a realização dos
mesmos.
Nós não podemos obrigar as
pessoas quando não existe vontade
da parte delas. De qualquer modo
estamos perfeitamente abertos a
retomar esse tipo de actividades,
assim haja solicitação nesse
sentido.
N.L. - Mas em termos de condições
de carga e descarga dos animais?
C. B - As condições de carga e
descarga existiam e existem e se se
considera que não existem, criamse. Pois felizmente a ACOS tem
saúde financeira e técnica para
ultrapassar todos esses problemas.
N.L. - E agora uma pergunta mais
do nosso interesse pessoal.O que
pensa sobre a Associação de
Criadores Limousine?
C.B. - Eu acho que se trata de uma
associação que surgiu com uma
diferença, que é exactamente a
imagem que tem criado e o
trabalho técnico que promove para
o apuramento da raça e para a
melhoria da raça.
Penso que este tipo de associações
têm que, acima de tudo, ser muito
participadas pelos seus associados,
insistir no modelo moderno e de

66

Notícias Limousine

congregação e de defesa de um
interesse muito específico. E isso
requer muita união e muito
investimento aos vários níveis,
financeiro (pois a genética é um
investimento muito dispendioso) e
ao nível da comercialização:
promoção da raça e exercícios
comerciais, como leilões, que tão
necessários são para se conseguir
efectivamente promover a raça.
Numa fase em que nos inserimos
numa economia global, facto que
se verifica também nos sectores
agrícola
e
pecuário,
seria
interessante que se tentasse entrar
nos grandes mercados a nível
mundial. E os grandes mercados de
melhoramento animal são na
América do Sul: Argentina e Brasil,
que se constituem como os líderes
no mercado da carne.
E portanto se por um lado
representam uma competição feroz
no que diz respeito à carne, por
outro lado podemos ter acesso aos
desenvolvimentos aí registados em
termos genéticos, que se verificam
nomeadamente na raça Limousine.
Raça que se difundiu por todo o
mundo e se estabeleceu tão bem
onde encontrou condições para se
desenvolver, como aconteceu
também aqui em Portugal nas
regiões do Alentejo e Algarve.
Terá que existir uma dinâmica que
tenha esta visão global e que tenha
meios para realizar investimentos
de penetração nos grandes
mercados mundiais.
N.L. - E a presença da raça
Limousine na Ovibeja?
C.B. Para a Ovibeja, a presença da
ACL é uma presença muito positiva
e muito querida, pois entendemos
que se apresentam no mercado de
uma maneira muito inovadora. E
posso explicar, o simples facto de
apresentar um animal à mão, que
dá muito trabalho, é em si um
espectáculo para aqueles que
desconhecem como se cria um
animal, sendo por si só uma lição
para os consumidores. Uma lição
de relacionamento com o animal,
espelho de um trabalho árduo de
preparação do animal para se
conseguir esta apresentação numa

feira.
E isto também terá reflexos no
produto final do animal, a sua
carne, pois foi conseguida com
todas as condições de respeito pelo
bem-estar e dignidade dos animais.
Que só poderá trazer mais valias a
nível comercial e de dignificação
do trabalho da ACL.
N.L. - Perspectivas de futuro para o
sector?
C.B. - O sector depara-se com
enormes desafios visto que os
preços dos factores de produção
subiram vertiginosamente nestes
últimos tempos, devido ao aumento
da procura dos cereais e também
pela reviravolta da PAC, que cada
vez tem uma politica mais liberal e
de menor apoio a este sector.
Um desafio enorme que terá
forçosamente de passar pela
qualidade e agilidade dos agentes
do sector: agricultores, comerciais,
universidades. Pois quer queiramos
quer não, teremos que depender
cada vez menos das políticas
nacionais e comunitárias. E, como
tal, ficarão apenas os melhores,
aqueles que tiverem mais "Knowhow", que realizarem mais
investimento e que conseguirem
uma
excelência
nas
suas
explorações.
N.L. -E
E a Ovibeja, como uma das
maiores feiras de Portugal, tem
perspectivas de evoluir ainda mais
no futuro?
C.B. A Ovibeja é uma
oportunidade colectiva e evoluirá
mais num ou noutro sector dos que
aqui são representados, conforme
o que os responsáveis por esses
sectores quiserem. Na certeza
porém que a actividade agrícola e
pecuária é que é a génese da
Ovibeja. Tendo em conta que esta
actividade não é olhada pela
ACOS, organização da feira, como
um aspecto mercantilista mas sim
como fazendo parte dos objectivos
da nossa associação, que é o
desenvolvimento do mundo rural
onde vivemos.

