
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se nos dias 11 e 12 de Julho de 2015 o 

seminário sobre a temática da produção de carne 

nos Açores promovido pela Cooperativa 

Verd’Atlântico, com o apoio das Associações de 

Agricultores e Jovens Agricultores das Ilhas do Pico e 

Faial. 

Este evento realizado nas duas Ilhas revestiu-se de enorme 

importância face ao momento que o setor vive na região, com a 

descida do preço pago ao produtor e dificuldades no escoamento. 

Todas as intervenções foram de excelente qualidade e permitiram 

identificar os pontos em que é preciso trabalhar para obtermos um 

produto de qualidade diferenciada que conquiste mais consumidores 

e sobretudo fidelize estes mesmos consumidores. 
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EDITORIAL 

Para que se consigam estes objetivos é necessário uma relação de 

confiança dos produtores para com as suas Organizações de 

Produtores (OP’s), cabendo a estas OP’s criar condições para que os 

seus sócios se sintam confortáveis a colocar o seu produto na sua 

OP. As próprias OP’s dos Açores terão de se unir no que à 

comercialização diz respeito de forma a ganharem dimensão. Para 

além da dimensão, que permite abastecer com regularidade os 

mercados e conquistar novos, precisamos de homogeneizar o nosso 

produto no que diz respeito ao peso e classificação final das 

carcaças. 

 
 

Existe outro grande desafio que é 

preciso vencer e que tem a ver com a 

promoção do que é feito pela nossa 

restauração. Será necessário organizar 

ações de formação e workshops 

desenvolvidos pelas OP’s em parcerias 

com as escolas profissionais e com a 

própria Adeliaçor, para mostrar as 

diversas formas de confecionar a nossa 

carne. 

O Governo Regional dos Açores é um 

parceiro muito importante em todo 

este processo, nomeadamente na 

continuação dos investimentos na rede 

regional de abate, ao nível da 

construção de novos matadouros e 

remodelação de algumas abegoarias. 

Quanto às salas de desmancha entendo 

que a sua concentração apenas em três 

ilhas (São Miguel, Terceira e Pico) seria 

mais vantajoso para a exportação. É 

também fundamental que sejam 

revistos os transportes marítimos de 

mercadorias, quanto a custos e a 

regularidade com que tocam as ilhas. 

Estes são fundamentalmente os 

objetivos para os quais temos todos 

que trabalhar se quisermos vencer os 

desafios que se avizinham, e para os 

quais estou certo que se nos unirmos 

conseguiremos vencê-los. 

 

Renato Vieira 
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente 

Direção Regional do Desenvolvimento Rural 

AJUDA/APOIO Pagamento 
 

Data prevista 
Nº do pagam. Tipo de pagamento (*) 

1.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA ALEITANTE   

1º Pag. Adiantamento – 50% 30 de outubro de 2015 

2º Pag. Saldo 31 de dezembro de 2015 

1.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS   

1º Pag. Saldo 29 de abril de 2016 

2º Pag. Saldo 30 de junho de 2016 

1.3 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS 

1º Pag. Saldo 31 de dezembro de 2015 

2º Pag. Saldo 31 de maio de 2016 

1.4 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA LEITEIRA 

1º Pag. Adiantamento – 50% 30 de Outubro de 2015 

2º Pag. Saldo 31 de dezembro de 2015 

1.5 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS DOS AÇORES 

1º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

2º Pag. Saldo 30 de junho de 2016 

1.6 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDAS À INOVAÇÃO E QUALIDADE DAS PRODUÇÕES PECUÁRIAS AÇORIANAS 

1º Pag.   26 de maio de 2016 

2º Pag.   23 de junho de 2016 

1.7 PRODUÇÕES ANIMAIS – PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE 

1º Pag.  Adiantamento – 50% 30 de outubro de 2015 

2º Pag.  Saldo 31 de dezembro de 2015 

2.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES 

1º Pag. Saldo 31 de dezembro de 2015 

2º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

2.2 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO  

1º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

2º Pag. Saldo 30 de junho de 2016 

2.3 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS TRADICIONAIS 

1º Pag. Saldo 26 de fevereiro de 2016 

2º Pag. Saldo 31 de maio de 2016 

2.4 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA ORIENTADA PARA A PRODUÇÃO DE VINHOS DOP, 
LICOROSOS DOP E VINHOS COM IGP 

1º Pag. Saldo 29 de abril de 2016 

2º Pag. Saldo 30 de junho de 2016 

2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS 

1º Pag. Adiantamento – 50% 30 de outubro de 2015 

2º Pag. Saldo 31 de dezembro de 2015 

2.6 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUTÍCOLAS, FLORES DE CORTE E PLANTAS 
ORNAMENTAIS 

1º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

2º Pag. Saldo 30 de junho de 2016 

2.7 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA 

1º Pag. Saldo 30 de junho de 2016 

3.1 TRANSFORMAÇÃO – AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS “ILHA” E “SÃO JORGE” 

1º Pag.  24 de março de 2016 

2º Pag.  26 de maio de 2016 

3.2 TRANSFORMAÇÃO – AJUDA À TRANSFORMAÇÃO DAS BETERRABAS EM AÇÚCAR BRANCO 
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1º Pag.  31 de dezembro de 2015 

2º Pag.  31 de janeiro de 2016 

4.1 COMERCIALIZAÇÃO – AJ. COMERC. EXTERNA DE FRUTOS, PROD. HORT., FLORES E PLANTAS VIVAS, CHÁ, MEL, 
PIMENTOS E BATATA DE SEMENTE 

1º Pag.  30 de junho de 2015 

4.2 COMERCIALIZAÇÃO – AJUDAS À MELHORIA DA CAPACIDADE DE ACESSO AOS MERCADOS 

1º Pag.  26 de maio de 2016 

2º Pag.  23 de junho de 2016 

5.1 PAGAMENTOS AGROAMBIENTAIS 

2º Pag.  30 de junho de 2015 

5.2 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS DESFAVORECIDAS 

2º Pag.  30 de junho de 2015 

5.3 PAGAMENTOS RELATIVOS A ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU OUTRAS CONDICIONANTES 
ESPECÍFICAS (2014-2020) 

2º Pag.  30 de junho de 2015 

5.4 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS DESFAVORECIDAS 

1º Pag. Adiantamento – 75% 30 de outubro de 2015 

2º Pag. Adiantamento – 75% 30 de novembro de 2015 

3º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

5.5 PAGAMENTOS RELATIVOS A ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU OUTRAS CONDICIONANTES 
ESPECÍFICAS (2014-2020) 

1º Pag. Adiantamento – 75% 30 de outubro de 2015 

2º Pag. Adiantamento – 75% 30 de novembro de 2015 

3º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

5.6 AGRO-AMBIENTE E CLIMA 

1º Pag. Adiantamento – 75% 30 de outubro de 2015 

2º Pag. Adiantamento – 75% 30 de novembro de 2015 

3º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

5.7 AGRICULTURA BIOLÓGICA 

1º Pag. Adiantamento – 75% 30 de outubro de 2015 

2º Pag. Adiantamento – 75% 30 de novembro de 2015 

3º Pag. Saldo 31 de março de 2016 

(*) A coluna Tipo de pagamento deve ser preenchida sempre que o pagamento for um adiantamento, prestação ou 
saldo. As datas indicadas são provisórias, podendo sofrer alterações. 

 

   

  
 

MEDIDA 10 – “AGROAMBIENTE E CLIMA” 
Submedida 10.1.1 – Conservação das curraletas e lajidos da cultura da vinha 
Condições de elegibilidade - Produtores com vinhas situadas em zonas típicas de produção, em curraletas e 
lagidos, sendo na ilha do Pico a zona litoral com altitude igual ou inferior a 100 metros. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 800€/ha. 
 
Submedida 10.1.2. – Conservação de pomares tradicionais dos Açores 
Condições de elegibilidade – Beneficiários com área mínima de 0,1 ha de variedades tradicionais dos 
Açores, as quais quando consociadas com outras, devem constituir, pelo menos 80% do povoamento. 
Devem apresentar um Plano de Manutenção do Pomar, validado pelos Serviços de Desenvolvimento 
Agrário da Ilha. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 800€/ha. 
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Submedida 10.1.3. – Conservação de sebes vivas para a proteção de culturas hortofrutícolas, plantas 
aromáticas e medicinais 
Condições de elegibilidade – Beneficiários com área mínima de 0,1 ha, com um mínimo de 80 metros 
lineares de sebes vivas de espécies tradicionais, ocupada com culturas hortofrutifloricolas, plantas 
aromáticas e/ou medicinais e apresentar um Plano de Manutenção de Sebes, validado pela pelos Serviços 
de Desenvolvimento Agrário da Ilha. 
Compromissos dos beneficiários – Realizar a substituição das sebes, caso seja necessário, não proceder à 
queima de podas e cumprir o Plano de Manutenção de Sebes. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 600€/ha. 
 
Submedida 10.1.4 – Manutenção da extensificação da produção pecuária 
Condições de elegibilidade – Produtores com encabeçamento entre 0,6 e 1,4 CN/ha de Superfície 
Forrageira (SF), ou um encabeçamento superior a 1,4 CN/ha de SF, desde que pretendam reduzir esse 
encabeçamento para um intervalo compreendido entre 0,6 e 1,4 CN/ha de SF, ter área mínima de 1 ha de 
pastagem permanente durante os 5 anos do compromisso e apresentar um Plano de Gestão da Pastagem, 
para toda a área candidata, validado pela pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha. 

Montante do apoio 

 Encabeçamento Valor 
Atribuição do 
apoio 

Limite máximo 

O limite máximo 
não se aplica 
quando o 
beneficiário 
recebe 
compromissos por 
transferência de 
titularidade 

Apoio à 
Manutenção do 
efetivo 

Entre 0,6 e 1,4 
CN/ha 

190 
€/ha 

 
Até 120 
ha/exploração/ano 

Apoio à 
redução do 
encabeçamento 

Entre 1,4 e 1,9 
CN/ha 

220 
€/ha 

Primeiros 2 
anos de 
compromisso 

Até 120 
ha/exploração/ano e 
190 €/ha a partir do 3º 
ano do compromisso 

Entre 1,9 e 2,5 
CN/ha 

350 
€/ha 

Superior a 2,5 
CN/ha 

430 
€/ha 

Compromissos dos beneficiários – Manter uma exploração pecuária extensiva entre 0,6 e 1,4 CN/ha de SF, 
reduzir o encabeçamento para o mesmo intervalo, desde o dia da apresentação do pedido de apoio até ao 
final do primeiro ano do compromisso, no caso de o encabeçamento ser superior a 1,4 CN/ha, não 
proceder à renovação da pastagem, exceto quando for posta em causa a capacidade produtiva da mesma e 
sempre após parecer técnico dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha e desde que já tenha sido 
cumprido o primeiro ano de compromisso, proceder à limpeza de infestantes, manter o caderno de campo, 
devidamente preenchido e atualizado e cumprir o plano de Gestão da Pastagem. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, mediante apresentação 
do pedido de ajuda anual. 
 
Submedida 10.1.5. – Produção Integrada 
Condições de elegibilidade - Explorar uma área mínima para qualquer uma das seguintes culturas: 

Área mínima Cultura 

0,1 ha Culturas hortofrutifloricolas 

0,025 ha Culturas em estufa 

0,5 ha Pastagem permanente 

Devem ter acompanhamento técnico para as áreas candidatas e apresentar um Plano de Gestão de 
Produção Integrada, validado pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha, para toda a área 
candidata. 
Compromissos dos beneficiários - Cumprir o Plano de Gestão de Produção Integrada, manter o caderno de 
campo de produção integrada devidamente preenchido e atualizado e deter um encabeçamento máximo 
de 2,00 CN/ha. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos. 
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Valor anual Cultura 

600 €/ha Fruticultura 

400 €/ha Horticultura 

400 €/ha Floricultura 

600 €/ha Cultura do chá 

80 €/ha Pastagem permanente (sem vegetação arbustiva) 

 
Submedida 10.1.6. – Proteção da Raça Autotóctone Ramo Grande 
Condições de elegibilidade - Possuir bovinos com mais de 6 meses de idade, inscritos no respetivo Livro 
Genealógico ou Registo Zootécnico, comunicar alterações do efetivo, manter o número de animais sob 
compromisso e garantir o bom estado sanitário dos animais. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 200€/CN. 
 
Submedida 10.1.7. – Pagamento de Compensação para Zonas Agrícolas Natura 2000  
Condições de elegibilidade - Produtores que explorem terras agrícolas nas áreas inseridas em Sítios de 
Importância Comunitária, Zonas de Especial Conservação e Zonas de Proteção Especial. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 500€/ha.  
 
Submedida 10.1.8. – Pagamento de Compensações a zonas agrícolas incluídas nos Planos de Gestão das 
Bacias Hidrográficas  
Condições de elegibilidade - Agricultores com terras agrícolas situadas no interior das bacias hidrográficas 
das zonas vulneráveis, que apresentem um Plano de Manutenção das Bacias Hidrográficas validado pelos 
Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha. 
Montantes do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 1200€/ha. 
Este apoio não é elegível para pagamento a zona reservada, correspondente à faixa de 50 metros de 
largura contígua à linha do nível de pleno armazenamento. 
 
MEDIDA 11 – “AGRICULTURA BIOLÓGICA” 
Submedida 11.1. – Pagamentos destinados à conversão a práticas e métodos de Agricultura Biológica 
Condições de elegibilidade 

Área mínima Cultura 

0,5 ha Pastagem permanente 

0,1 ha Culturas de ar livre (fruticultura, frutos secos (castanha), horticultura, chá) 

0,025 ha Culturas sob coberto (ananás e horticultura) 

Efetuar uma notificação no IAMA, tal como definido no Regulamento (CE) n.º 834/2007, do Conselho de 28 
de junho, submeter a área candidata ao regime de controlo efetuado por uma entidade de controlo e 
certificação, reconhecida para o efeito e apresentar um Plano de Gestão de Agricultura Biológica, validado 
pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de ilha, para toda a área candidata. 
Compromissos dos beneficiários - Cumprir o Plano de Gestão de Agricultura Biológica, manter o caderno de 
campo, devidamente preenchido e atualizado e conservar os comprovativos da aquisição dos produtos 
fitofarmacêuticos e fertilizantes, bem como os boletins de análise de terra, água e material vegetal, 
anexando-os ao registo das atividades, assegurar a manutenção das sebes vivas e deter um encabeçamento 
máximo de 2,00 CN/ha, quando aplicável.  
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 3 anos. 

Valor anual do apoio Cultura 

1.080 €/ha Fruticultura 

720 €/ha Horticultura 

1.080 €/ha Produção de ananás 

1.080 €/ha Cultura de chá 

216 €/ha Produção da castanha 

240 €/ha Pastagem natural ou prado permanente 
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Submedida 11.2. – Pagamentos destinados à manutenção de práticas e métodos de Agricultura Biológica  
Condições de elegibilidade e compromissos dos beneficiários - Igual à Submedida 11.1. 
Montante do apoio - Apoio concedidos, em regra durante um período máximo de 5 anos. 

Valor anual do apoio Cultura 

900 €/ha Fruticultura 

600 €/ha Horticultura 

900 €/ha Produção de ananás 

900 €/ha Cultura de chá 

180 €/ha Produção da castanha 

200 €/ha Pastagem natural ou prado permanente 

 
MEDIDA 13 – PAGAMENTOS RELATIVOS A ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU OUTRAS 
CONDICIONANTES ESPECÍFICAS 
Submedida 13.3. – Pagamentos de compensação para outras zonas com condicionantes naturais 
significativas 
Condições de elegibilidade - Explorar uma Superfície Agrícola Útil mínima de 0,5 ha e compromete-se a 
manter as condições de elegibilidade e a atividade agrícola em produção durante um ano, no período entre 
1 de janeiro e 31 de dezembro do ano da candidatura. 
Montante do apoio - Os montantes de pagamento estão compreendidos entre o montante mínimo e 
máximo, fixados, atribuídos de forma degressiva em função da localização da exploração. Apoio atribuído 
em função das classes de SAU do grupo de ilhas 

Classes de SA (ha) 
Apoio unitário (euros/ha) 

Terceira e São 
Miguel 

Restantes Ilhas 

Até 7  190  250 

Mais de 7 até 14  143 200 

Mais de 14 até 21  124 150 

Mais de 21 até 28  76 100 

Mais de 28 até 80  56 80 

Mais de 80 até 120  20 34 

Mais de 120  10 17 

 
MEDIDA 15 – SERVIÇOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS E CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS 
Submedida 15.1.1. – Pagamentos de compromissos silvoambientais 
Condições de elegibilidade - Os beneficiários devem possuir áreas florestais e que tenham as parcelas 
registadas no Sistema de Identificação Parcelar, sendo no mínimo de área elegível 0,5 ha, apresentar um 
plano de intervenção plurianual, a aprovar pela Direção Regional dos Recursos Florestais e apresentar um 
plano de gestão florestal compatível com a gestão sustentável da área quando a área florestal for superior 
a 5 ha ou um plano orientador de gestão quando a área for inferior. 
Compromissos dos beneficiários - Os beneficiários comprometem-se a conservar/recuperar: bosquetes de 
vegetação autóctone, galerias ripícolas e faixas tampão à rede hidrográfica, povoamentos florestais de 
proteção constituídos por espécies exóticas, sem caráter invasor e ou risco ecológico conhecido e vedação 
coletiva. 
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, durante um período de 5 anos, no valor de 200€/ha. 
 
Submedida 15.1.2. – Pagamentos de Compensação por Áreas Florestais Natura 2000 
Condições de elegibilidade - Possuir áreas florestais consideradas e inseridas em Sítios de Importância 
Comunitária (SIC) e Zonas de proteção especial (ZPE) com uma área mínima elegível de 1 ha, cujos habitats 
sejam compostos por mais de 60% de espécies da flora natural e menos de 40% de espécies invasoras de 
flora exótica, ter o registo da exploração no Sistema de Identificação Parcelar, apresentar o plano de 
intervenção plurianual e o plano de gestão florestal compatível com a gestão sustentável da área, se esta 
for mais de 5 ha, se for inferior, um plano orientador de gestão. 
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Compromissos dos beneficiários - Delimitar e vedar as respetivas áreas, para evitar a entrada de gado, 
manter o estado de conservação das áreas, através da limpeza e controlo de espécies de flora exótica 
invasora, no sentido de sustentar a composição da flora natural, bem como a estrutura dos habitats 
naturais e evitar a deterioração daqueles habitats naturais, bem como das espécies.  
Montante do apoio - Apoio atribuído anualmente, no valor de 200€/ha. 
 

 
CULTURA DO MILHO 
O milho é considerado um dos cereais mais importantes a nível mundial, sendo nos Açores a principal 
cultura arvense produzida, devido às suas qualidades produtivas, nutritivas, palatáveis e digestivas para o 
consumo animal. 
A cultura do milho adapta-se a qualquer tipo de solo mas tem melhor resposta a um solo bem estruturado, 
que permite uma boa circulação de ar e água e uma boa capacidade nutritiva. O pH ideal situa-se entre os 
valores 6 e 7, podendo tolerar a 5.5, mas valores abaixo deste pode conter teores de alumínio e de ferro 
que são tóxicos para a planta. 

  

 
Através da absorção de água o milho adquire os nutrientes necessários e regula a sua temperatura através 
da transpiração. Quando altera o ângulo foliar e fecha os estomas (pequenos orifícios na página inferior da 
folha), reduz a incidência dos raios solares e, desta forma, reduz as perdas de água, quando esta está 
escassa. Com os estomas fechados, a planta não transpira e não absorve o dióxido carbono, deixando fazer 
a fotossíntese e a produção de biomassa (matéria seca) será afetada. O milho é uma planta que tem 
grandes necessidades de água, mas por outro lado é muito eficiente na utilização dessa água, para a 
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mesma quantidade de água utilizada, produz uma quantidade de matéria seca muito superior a outras 
culturas. 
A sementeira do milho é feita na Primavera, devendo ser feita antes de a temperatura subir 
excessivamente, pois pode afetar a germinação. As variedades de sementes de milho são selecionadas 
dependendo do seu ciclo FAO, que consiste na acumulação de temperaturas necessária para atingir a sua 
maturação fisiológica. As variedades de ciclo curto toleram melhor a maior densidade do que as de ciclo 
longo, devido ao facto de as plantas de ciclo curto serem de menor dimensão, criam menos 
ensombramento e com isso possibilitam um menor espaço entre as plantas.  
A nível de nutrição, o azoto aumenta a produção e melhora a digestibilidade. É muito solúvel e perde-se 
facilmente em forma nítrica, NO3

-, enquanto a forma amoniacal, NH4
+, fica mais facilmente retida no solo. 

Se a cultura anterior for uma leguminosa, deixará algum azoto no solo que fixou simbioticamente, 
disponibilizando este nutriente para o milho. O excesso de azoto aumenta riscos de poluição das águas dos 
lençóis freáticos por lixiviação de nitratos. Consequentemente, aumenta os custos de produção e o 
acréscimo da suscetibilidade da cultura, a doenças e pragas. O fósforo, P2O5, favorece o crescimento 
radicular e a resistência e o desenvolvimento do caule, intervém na floração, fecundação, formação e 
maturação do grão e melhora a digestibilidade do milho. É um nutriente pouco solúvel no solo, daí ter 
pouca disponibilidade no solo. Em condições de acidez (pH baixo), tende a ligar ao ferro e alumínio, ficando 
indisponível para planta e em condições de alcalinidade (pH alto), liga-se ao cálcio, formando fosfatos 
bicálcicos e tricálcicos, que são pouco solúveis e dificilmente absorvido pela planta, por isso dificilmente se 
perde por lixiviação. O potássio, K2O, aumenta a taxa fotossintética, a resistência das plantas à secura e 
também aumenta o teor de hidratos de carbono fermentáveis. Outros nutrientes importantes são o 
magnésio, o cálcio e o enxofre. A calagem é a maneira mais fácil de fertilizar o cálcio e o magnésio. O 
aumento do pH no solo aumenta a disponibilidade de nutrientes e favorece o ambiente radicular. 
A correção da acidez somente com cálcio poderá levar a um desequilíbrio entre o cálcio e o magnésio, 
prejudicando o crescimento das plantas e por isso devem adicionar-se doses de calcário com magnésio, de 
forma a equilibrar estes dois nutrientes no solo. 

A ensilagem é um processo de conservação de forragens com 
elevado teor de humidade. Após o corte do milho, este é 
compactado e depois ensilado. As células vegetais da planta 
continuam a respirar e a libertar dióxido de carbono, criando 
condições anaeróbicas no silo. Se o silo estiver muito húmido, as 
células vegetais irão desperdiçar muitos açúcares e carboidratos, 
diminuindo a quantidade dos nutrientes necessários para as 
bactérias que conservam o material vegetal. Daí a importância do 
empacotamento e a cobertura do silo serem feitos rapidamente 
depois do corte. O corte do milho deve ocorrer quando a linha de 
leite do grão tiver entre 1/2 e 2/3 do comprimento do grão, para 
conseguir uma silagem entre 30 a 35% de matéria seca. O corte curto 
da planta além de facilitar a compactação, permite que as bactérias 
alcancem mais facilmente os açúcares da forragem, favorecendo o 

arranque da fermentação e contribui para uma boa ingestão do alimento dos animais. 
O corte mais longo poderá restar alguma fibra na dieta o que auxilia na manutenção de uma boa função 
ruminal, no entanto aumentam-se os desperdícios e prejudica-se a rentabilidade da produção, quer devido 
a uma menor ingestão das vacas, quer mais gastos em alimentos concentrados para compensar esta 
quebra na ingestão de silagem. No enchimento do silo deve-se ter em conta à compactação, à sobreposição 
da forragem, que irá depender do teor de humidade, no fechamento do silo e ao sistema de evacuação de 
efluentes.  
O método de Van Soest é um procedimento utilizado para determinar a qualidade das plantas forrageiras 
através da separação das diversas frações dos constituintes químicos das plantas forrageiras, por meio dos 
reagentes específicos denominados de detergentes. Primeiramente, separa-se o conteúdo celular da 
parede celular aquecendo parte da amostra em solução de detergente neutro, sendo depois solubilizado 
no detergente, enquanto a parede celular é separada por filtragem. Como resultado, fica a fibra em 

Fases do desenvolvimento do grão 

 

Grão leitoso 

 

½ linha de leite 

 

¾ linha de leite 

 

Grão duro 
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detergente neutro, NDF, (constituída 
basicamente por celulose), hemicelulose e 
lenhina. Seguidamente, na solução de 
detergente ácido a celulose e a hemicelulose 
solubilizam-se e a lenhina liga-se à celulose 
(hemicelulose) que é separada por filtragem. As 
duas frações são denominadas, 
respetivamente, de solúveis em detergente 
ácido e ADF. A porção solúvel é integralmente 
aproveitada por ruminantes ou outros 
herbívoros e parcialmente por monogástricos 
não herbívoros. A ADF é a porção menos 
digestível da parede celular das forrageiras 
pelos microrganismos do rúmen, constituída 
quase na sua totalidade por hemicelulose, ou 
seja, lenhina e celulose. A celulose contida na 
fração ADF, que é parte solúvel em detergente 
ácido, quando levada a forno mufla, é 
totalmente queimada. Com isso, podemos, 
também por diferença entre os pesos, obter a 
fração de celulose da amostra. A cinza (ou 
material mineral) é utilizada para estimar a 
fração bruta de minerais do alimento e também 
para verificar contaminação na amostra, 
através de compostos que não fazem parte da fração nutritiva do alimento (solo, metais, etc.). O conteúdo 
de matéria mineral dos alimentos é também importante porque a cinza não é combustível e, portanto, não 
produz energia. Por outras palavras, quanto maior o teor de cinza do alimento, menor será seu valor 
energético. 
Todo o processo de produção, desde a sementeira até ao produto final, incluindo os métodos de 
conservação pós colheita, deve ter o melhor rigor e controlo possível, quer por parte do produtor, quer 
pelo técnico, de maneira a garantir a maximização de produção e de forma a economizar os encargos 
agrícolas.   
 

Samanta Queirós 
 

 
DIARREIAS NEONATAIS 
As diarreias neonatais são a maior e mais importante causa de morte em vitelos, entre as 24h pós-parto e o 
primeiro mês de vida, originando elevadas perdas económicas.  
Em animais jovens, este tipo de doença não só afeta o animal durante o período de diarreia, bem como 
tem precursões para o seu futuro produtivo. Os animais apresentam uma taxa de desenvolvimento menor, 
baixa produtividade, ganho médio diário reduzido e, no futuro, tem maior risco em contrair novas doenças. 
Calcula-se que a probabilidade de, novilhas que apresentaram diarreia em vitelo, ter o primeiro parto 
depois dos 3 anos de idade, aumenta em 3 vezes. 
A diarreia neonatal é o termo usado para definir a reduzida consistência das fezes, sendo geralmente o 
conteúdo em água 5 a 10 vezes superior ao das fezes num animal saudável. 
A consistência das fezes e a cor variam, podendo os vitelos apresentar diarreia pastosa a liquida, de cor 
branca, amarela, acinzentada, castanha e, por vezes sanguinolenta, consoante a causa da diarreia. Por 
vezes, podem ser malcheirosas e portadoras de muco. 
Os vitelos geralmente encontram-se sujos com fezes nos membros posteriores e cauda (Figura 1). Numa 
fase inicial o vitelo pode apresentar um comportamento normal e alerta, mas rapidamente começa a 

AMOSTRA                ESQUEMA DE VAN SOEST 

           NDF 

         CONTEÚDO CELULAR 

PAREDES CELULARES 

           ADF 

         HEMICELULOSE 

CELULOSE, LENHINA E SÍLICA 

           ADL (72% H2SO2, DURANTE 3 HORAS (DIGESTÃO)) 

         CELULOSE 

LENHINA E SÍLICA 

  

        LENHINA (MUFLA A 500ºC DURANTE 3 HORAS) 

SÍLICA (CINZAS INSOLÚVEIS) 
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recusar a alimentação, apresenta “olho côncavo” (Figura 2) torna-se 
deprimido, fraco e incapaz de manter-se de pé (Figura 3).  
Muitas vezes, estão implicados vários agentes e fatores, tornando-se 
difícil precisar com exatidão a causa da diarreia. 
As principais vias de transmissão dos agentes responsáveis pela infeção 
são: a oral, maioritariamente, a partir de tetos sujos, e o cordão umbilical 
que mantem o organismo em contato direto com o meio exterior 
durante alguns dias.  
Esta doença está disseminada por todo o mundo e resulta da interação 
de vários fatores, tais como: o ambiente onde o vitelo está inserido, o 
próprio vitelo e o agente causador de doença. A falta de higiene, 
instalações inapropriadas, elevada densidade animal e o clima, são 

fatores que contribuem para o desenvolvimento de vírus, bactérias e parasitas no meio ambiente.  
Por outro lado, a causa destas diarreias pode ser alimentar, através de: 
ingestão de leite de baixa qualidade, ingestão de grandes quantidades de 
leite, ingestão de leite frio, intolerância ao leite, águas contaminadas e pelo 
consumo de erva jovem com elevado teor de água. Um facto que foi 
demonstrado, foi que o risco de um vitelo contrair diarreia era menor 
quando alimentados com tetina (Figura 4), limpa e desinfetada, 
comparativamente com vitelos alimentados ao balde.  
Devemos começar a preservar a saúde do vitelo já na própria vaca prenha e 
inclusive antes da própria cobrição. Tudo o que ocorre na vaca irá ter 
precursões no vitelo. Nesta fase, deve-se ter em conta as infeções com 
transmissão de mãe para filho, como é o caso da tuberculose, brucelose, 
BVD, leptospirose, salmonelose, etc., que originam vitelos mais sensíveis e com maior risco de contrair 
infeções. A vacinação contra determinadas afeções reduz significativamente o risco de transmissão, como é 
o caso do BVD.  

O maneio durante o parto e nas primeiras horas pós parto é fundamental 
para o vitelo adquirir defesas que combatem determinados agentes. 
A zona de parto é vital, não só para a vaca em si, mas também para o 
vitelo, por ser o primeiro contato com o exterior. Esta área deve ser limpa 
e seca, de forma a garantir a limpeza dos tetos e do cordão umbilical do 
vitelo.  
A assistência ao parto é basilar para a sobrevivência do vitelo, já que o 
sofrimento deste durante o parto interfere na vitalidade e na capacidade 
de ingestão do colostro. Não deve ser antecipado, deve deixar-se a vaca 
fazer contrações que permitem relaxar o canal de parto, de forma a 
facilitar o nascimento do vitelo. Sempre que possível deve fazer-se a 
limpeza da vulva com água. 

Após o nascimento do vitelo, é benéfico: colocar água fria por cima da cabeça para induzir as primeiras 
respirações; abrir a boca, extrair a língua para retirar secreções da cavidade bocal e nasal; e desinfetar o 
cordão umbilical com solução iodada (Betadine).  
Um parto difícil, diminui a vitalidade do vitelo, dificulta a ingestão de quantidades razoáveis de colostro e 
atrasa a ingestão do mesmo. É essencial que o vitelo beba 2 litros de colostro nas primeiras 12 horas de 
vida. Há que ter em conta que a idade das vacas e o tipo de produção influenciam a qualidade do colostro: 
as novilhas ao primeiro parto apresentam um colostro de menor qualidade e as vacas de leite um colostro 
menos concentrado.  
O colostro congelado mantém as suas propriedades durante um ano, sendo uma opção viável. Deve ser 
extraído de uma vaca com várias parições, por apresentar mais defesas e de uma raça de carne por ser 
mais concentrado.  

Figura 1: Presença de fezes e perda de pelo 

nos membros posteriores e cauda num 

vitelo com diarreia persistente. 

Figura 2: Vitelo com olho côncavo, 

consequente da desidratação. 

Figura 3: Vitelo com falta de vitalidade e 

incapacidade de manter-se de pé. 
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No caso das vacas de leite o tempo de secagem deve ter como 
duração mínima 45 dias para garantir um colostro de boa qualidade, 
já que o colostro começa a ser produzido cerca de 40 dias antes do 
parto. 
Outro fator que influencia a qualidade do colostro é a condição 
corporal das vacas ao parto, ou seja, animais com pouco peso ou 
com peso excessivo vão ter tendência para ter partos difíceis e a 
produzir colostro de pior qualidade. 
A única forma que o vitelo recém-nascido tem de defender-se dos 
agentes infeciosos durante as primeiras semanas de vida, até que o 
seu sistema comece a produzir as suas próprias defesas, é a partir 
das defesas que a vaca transmite pelo colostro. Assim sendo, uma 

boa opção para aumentar a qualidade do colostro é a vacinação das vacas antes do parto.  
O maneio do vitelo de leite e do vitelo de carne é diferente. Regra 
geral, os vitelos de leite nascem e são separados das mães, 
mantendo-se muitas vezes presos. Estes animais devem ser 
mudados de sítio várias vezes, de forma a evitar contaminação do 
local onde estão. No caso dos vitelos de carne, mantidos em 
extensivo e permanentemente com as mães, é fundamental que os 
animais não permaneçam longos períodos de tempo nas mesmas 
pastagens, procedendo-se a uma rotação. O confinamento de 
animais em cercas, contribui em grande parte para a disseminação 
das diarreias, visto que existe uma entrada constante de animais, 
muitos deles com doença, que vão contaminar o ambiente e 
posteriormente outros vitelos.  
Os vitelos doentes e mais sensíveis devem ser isolados do resto da manada, uma vez que um vitelo infetado 
possui um nível elevado de contaminação ambiental e proporciona um grande risco de transmissão por 
contato direto a outros vitelos. A probabilidade de ocorrência de diarreia é proporcional ao tamanho da 
manada, onde um maior número de indivíduos possui maior risco. 
O tratamento numa fase inicial tem mostrado resultados satisfatórios, no entanto é dispendioso, sendo as 
medidas preventivas e de controlo uma solução a explorar.  
Um maneio adequado dos nossos animais, especialmente da vaca em final de gestação e do vitelo neonato, 
pode reduzir drasticamente os índices de morbilidade e mortalidade das explorações, não só dilatando a 
sua produtividade, bem como a sua longevidade, aumentando a eficiência económica. 

 
Dário Bettencourt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Alimentação manual de um vitelo com o 

uso de uma tetina. 

Figura 5: Desinfeção do umbigo com solução 

iodada. 
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Dia do Agricultor 

Para comemorar o Dia do Agricultor, a Associação de Agricultores da Ilha 

do Pico irá organizar um almoço/convívio para todos os seus sócios e 

respetivas famílias a realizar no dia 13/09/2015, no Parque Matos Souto na 

Piedade a partir das 13:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATOS 

 

 

Associação de Agricultores da Ilha do 

Pico 

Telf.: 292 642 385 Fax.: 292 642 218  

Telm.: 916 168 808 

Drª. Catarina Manito - 914 906 591 

Drª. Márcia Pereira - 916 187 217 

Dr. Dário Bettencourt - 916 259 188 

Eng.ª Jenna Pereira - 918 518 215 

Inseminação Artificial - 914 905 235  

Contraste Leiteiro - 914 906 331 

Aparamento de Cascos - 910 504 870 

 

 

E-Mail: 

AAIP - aaip@aaip.pt  

Livro Genealógico - simmental@aaip.pt 

www.aaip.pt  

 

Cooperativa Agrícola Nortilha 

292 642 193/ 916 256 593 

E-mail - nortilha@aaip.pt 

 

Cooperativa Agrícola Nortilha 
 

 Adubos e Rações 
 Produtos fitofarmacêuticos 
 Sementes outonais e primaveris 
 Medicamentos veterinários 
 Material agrícola 

Serviço de entrega ao domicílio 
Encontrará a cooperativa junto da Biblioteca Municipal de  
São Roque do Pico. 
 


