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Sumário executivo  

 

O presente relatório é o resultado da realização de um estágio curricular 

na Associação de Criadores de Bovinos da Raça Alentejana, com cerca de 280 

horas repartidas ente o dia 1 de abril e o dia 24 de maio, no âmbito da Unidade 

Curricular de Estágio em Contexto Empresarial da Licenciatura em Ciência e 

Tecnologia Animal pela Universidade de Évora.  

O estágio teve como orientador, na Associação de Criadores de Bovinos 

da Raça Alentejana, o Eng.º Pedro Espadinha e na Universidade de Évora o 

Professor Alfredo Pereira.  

O estágio possuiu como objetivos principais colocar o aluno em contexto 

empresarial de forma a poder aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos 

ao longo do plano de estudo e a elaboração de um relatório sobre as tarefas 

desenvolvidas para avaliação. 

Trata-se neste relatório todas as atividades desenvolvidas durante o 

estágio, como as rotinas de alimentação e de gestão do efetivo pelas diferentes 

parcelas da herdade e todas as atividades ligadas à gestão e manutenção de 

uma exploração, com especial atenção ao melhoramento e gestão do livro 

genealógico da raça Alentejana.  

Grande parte das atividades foram desenvolvidas em algumas 

explorações de criadores da raça Alentejana, uma vez que era requerida a ajuda 

da associação para a realização de algumas atividades específicas. 
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❖ SIRCA - Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na 
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❖ ADS - Agrupamento de Defesa Sanitária 

❖ BLUP - Best Linear Unbiased Prediction 

❖ CIDR - Controlled intra-vaginal drug releasing device – progesterona 

❖ UC - Unidade Curricular 
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Introdução  

 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio em Contexto Empresarial, 

inserida no 6.º Semestre da Licenciatura em Ciência e Tecnologia Animal, 

ministrada pela Universidade de Évora, surge a realização de um estágio e a 

realização de um relatório a si referente.  

A escolha desta entidade para a realização do referido estágio foi de 

acordo com o objetivo em adquirir experiência e conhecimento, tendo por base 

o interesse em trabalhar e contactar com a raça Alentejana, bem como 

compreender e participar nas atividades da associação. 

O presente relatório surge do estágio curricular realizado na Associação 

de Criadores de Bovinos da Raça Alentejana. Esta entidade visa o melhoramento 

da raça e a continuidade da mesma, através da gestão e manutenção do livro 

genealógico. 

Esta Unidade Curricular (UC) visa promover contacto entre o aluno e uma 

empresa (entidade de acolhimento à escolha do aluno), proporcionando uma 

relação entre a teoria e a prática.  

Com o decorrer do estágio foi possível pôr em prática diversas 

aprendizagens, adquiridas no decorrer da licenciatura, nomeadamente nas UC 

de:  

 

• Reprodução Animal;  

• Comportamento e Bem-Estar Animal;  

• Genética e Técnicas de Melhoramento Animal;  

• Noções de Sanidade Animal;  

• Sistemas e Técnicas de Produção de Ruminantes. 

 

O estágio foi realizado com base nas atividades desenvolvidas na 

Associação de Criadores de Bovinos da Raça Alentejana, passando 

principalmente pelas atividades ligadas à gestão e manutenção de uma 

exploração.  
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Pretende-se, no presente relatório, documentar todas as atividades 

desenvolvidas na instituição, desenvolvendo e fundamentando-as teoricamente.  
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Raça Alentejana  

 

A Raça Alentejana, a mais popular das raças autóctones no Alentejo. O 

nome desta raça sofreu algumas alterações ao longo dos anos, tendo, contudo, 

recebido a sua designação devido à região de criação.  

Em 1870 são feitos os primeiros registos desta raça. Representada por 

animais rústicos, enérgicos e dóceis, a raça Alentejana era maioritariamente 

utilizada na lavoura dos solos da sua região de origem, por esta razão, 

apresentavam uma conformação extremamente desproporcionada que 

caracterizava a raça, com o terço anterior bastante desenvolvido, o que é muito 

diferente do padrão da raça atual. 

A Raça Bovina Alentejana está extremamente bem adaptada ao meio 

onde se insere. Têm a capacidade de se alimentar grande parte do ano à base 

de alimentos grosseiros exclusivamente gerados pela natureza. 

Com a Revolução Industrial e, consequente mecanização cada vez maior 

da agricultura, levou à diminuição da utilização destes animais como animais de 

tração. Uma vez que a principal função destes animais foi caindo em desuso, a 

produção de carne a partir do bovino alentejano passou a ser encarada com 

maior interesse e dedicação, com o objetivo de aumentar a produtividade. Para 

que isto fosse possível iniciaram atividades relacionadas com o melhoramento 

animal, com o intuito de aumentar a produção de carne em detrimento da 

produção de trabalho. Alterando-se o regime alimentar, melhorando os aspetos 

sanitários e de maneio, dando assim origem à Raça Alentejana tal como se 

conhece nos dias de hoje. 
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Padrão da Raça 
 

A conformação da raça advém das condições climáticas e do regime 

alimentar a que foi sujeita ao longo dos anos.  

Devido a um período seco e longo, os animais alimentavam-se 

unicamente de pastagem seca, proporcionando-lhes um aumento da capacidade 

de ingestão, melhorando a sua capacidade de sobrevivência nestas épocas de 

escassez alimentar. O desenvolvimento da tão característica barbela com as 

suas sete pregas, não é mais do que o aumento da área de transpiração dos 

animais permitindo-lhes, assim, suportar com melhor eficiência as amplitudes 

térmicas a que estão sujeitos (ACBRA, 2014). Este tipo de regime alimentar 

muito desequilibrado provocou um grande desenvolvimento dos cornos, da 

região abdominal e de toda a sua estrutura óssea.  

 

 

O padrão da raça bovina Alentejana é definido pelas seguintes 

características: 

- Grande formato e proporções médias, de regular musculatura, 

constituindo no seu todo um conjunto harmónico; 

Figura 1: Exemplares de bovinos da raça Alentejana 
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- Pelagem vermelha, com tons que vão desde o claro trigueiro até ao 

retinto cor de mogno, mucosas almaradas e pele solta, elástica. São excluídos 

da raça, animais com interpolações de pelos brancos ou pretos em qualquer 

zona do corpo, exceto na borla da cauda onde se permitem os pelos brancos 

interpolados; 

- Andamentos fáceis, corretos e sem vacilação das ancas; 

- Animais rústicos, energéticos e dóceis; 

- Cabeça de regular desenvolvimento, de perfil convexo ou subconvexo, 

com acentuado dimorfismo sexual, coberta de pelos lisos; 

- Fronte ligeiramente convexa, sobretudo no sentido transversal. Orelhas 

bem inseridas, horizontais e revestidas de pelos compridos na face interna; 

- Chanfro ligeiramente convexo e bem delimitado; 

- Faces secas, deixando o focinho destacado; 

- Focinho desenvolvido, com espelho de coloração idêntica à das 

restantes mucosas ou ligeiramente pigmentado; 

- Cornos de tamanho regular, branco sujo, com pontas de tonalidade que 

vai do âmbar claro até ao afogueado, simétricas e de secção elíptica; 

- Marrafa pouco saliente e arredondada, coberta de pelos compridos e 

lisos ou, por vezes, encaracolados (nos machos); 

- Pescoço espesso, curto e horizontal provido de barbela, no caso dos 

machos. Nas fêmeas, é muito menos espesso, de bordo superior estreito e 

barbela menos desenvolvida; 

- Cernelha de largura média e pouco saliente; 

- Dorso comprido e medianamente largo; 

- Lombo ou rim relativamente baixo; 

- Garupa comprida, de boa largura anterior e regularmente musculada; 

- Cauda fina, caindo regularmente em curva suave a partir da sua inserção 

e terminando numa bola encabelada; 

- Peito relativamente destacado; 

- Costado alto pouco convexo, mas alargado e arredondando 

gradualmente à medida que se aproxima da região abdominal; 

- Flanco curto; 

- Úbere relativamente desenvolvido e regularmente implantado; 

- Nádega relativamente descida tendendo para convexilínea; 
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- Coxa larga e comprida, mas de massas musculares pouco profundas; 

- Membros de tamanho e grossura médios, bem musculosos e 

regularmente aprumados; 

- Espádua comprida e larga; 

- Extremidades (mãos e pés) sólidas de largas articulações; 

 - Unhas bem conformadas, sólidas e lisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Biométrico Fêmeas Machos 

Altura no Garrote (m) 1.34 ± 0.60 1.50 ± 0.02 

Altura no Meio do Dorso (m) 1.32 ± 0.50 1.44 ± 0.01 

Altura à Entrada da Garupa (m) 1.37 ± 0.59 1.50 ± 0.02 

Altura na Base da Cauda (m) 1.33 ± 0.67 1.47 ± 0.02 

Comprimento do Tronco (m) 1.617 ± 0.900 1.77 ± 0.02 

Altura do Tórax (m) 0.750 ± 0.007 0.867 ± 0.020 

Largura Anterior da Garupa (m) 0.557 ± 0.004 0.734 ± 0.059 

Largura Bicoxo-Femural (m) 0.492 ± 0.060 0.548 ± 0.014 

Comprimento da Garupa (m) 0.558 ± 0.430 0.626 ± 0.009 

Perímetro Torácico (m) 2.057 ± 0.900 2.373 ± 0.046 

Peso Vivo (kg) 704.3 ± 9.0 1010.5 ± 46.7 

Tabela 1: Características morfofuncionais da Raça Alentejana em Animais adultos 
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Caracteres Reprodutivos 
 

A idade média ao primeiro parto na raça Alentejana tem vindo a diminuir 

ao longo dos anos, registando-se atualmente valores de 3 anos a 3 anos e meio, 

podendo, contudo, variar consoante a exploração. Embora existam casos de 

novilhas a parirem pela primeira vez com cerca de 2 anos de idade, em termos 

de intervalos entre partos subsequentes, verifica-se um alongamento dos 

mesmos. No entanto, tudo indica que a idade ideal ao primeiro parto é próxima 

dos 30 meses de idade, isto resultará numa melhoria da produtividade ao longo 

da vida, quer em termos de intervalo médio entre partos, quer em termos de peso 

total de bezerros desmamados.  

Quanto à estrutura etária dos efetivos podemos considerar equilibrada, 

tanto nas fêmeas como nos machos. A maioria dos touros são utilizados entre 

os 3 e os 8 anos de idade, apesar de alguns machos permanecerem até idades 

mais avançadas, e, nestes casos, tratam-se de reprodutores sobre os quais os 

criadores demonstram alguma preferência. No caso das fêmeas, a idade média 

ao refugo é de cerca de 12 anos. 

O intervalo médio entre partos na raça Alentejana é de 442 dias, podendo 

variar entre os 350 dias e os 540 dias de exploração para exploração, 

constatando-se grandes diferenças entre registos devido ao efeito ambiental do 

tipo de exploração (ano e mês de parto e idade da fêmea ao parto). Verificou-se 

que fêmeas paridas no final do Verão têm intervalos entre partos mais reduzidos 

do que fêmeas paridas nos restantes meses do ano. Verifica-se também que as 

fêmeas atingem o máximo de produtividade, em termos de intervalo entre partos, 

com cerca de 8 anos de idade. 

No que diz respeito a bovinos de aptidão de carne, a reprodução é um 

parâmetro de extrema importância, visto que os objetivos passam por uma 

otimização da fertilidade, para que deste modo se consiga a melhor rentabilidade 

da atividade das explorações em causa. Visto que o tempo de gestação na 

espécie bovino é cerca de 9 meses. O esperado e desejado para todas as vacas 

colocadas à reprodução é que tenham, em média, um bezerro por ano.   

As novilhas estão aptas para se juntarem às mães a partir dos dois anos 

de idade e o seu primeiro parto ocorre, por volta, dos três anos de idade.  
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Os fatores que revelam ter maior importância no que diz respeito a uma 

melhor gestão reprodutiva, e que podem ser planificados pelo gestor da 

exploração são:  

• Período de cobrições;  

• Período de partos;  

• Maneio alimentar;  

• Maneio sanitário do efetivo;  

• Maneio das vacas colocadas à cobrição.  

O método de reprodução mais comum é a cobrição natural existindo, no 

entanto, algumas explorações que recorrem à inseminação artificial que é 

organizada e coordenada pela ACBRA. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Evolução do Intervalo médio entre Partos entre 1980 e 1996 
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Caracteres Produtivos  

 

Características de crescimento 
 

A raça Alentejana apresenta valores médios de peso vivo em adultos na 

ordem dos 600-700 Kg em vacas e 900-1100 kg em touros. Estes resultados são 

uma consequência, sobretudo a partir da década de 70, da seleção com o 

objetivo de aumentar a velocidade de crescimento, pelo que também se verificou 

um aumento de peso a outras idades, nomeadamente, entre os 7 e os 12 meses.  

Apesar do elevado peso adulto, o peso ao nascimento mantém-se com 

valores aceitáveis (35,4 kg nos machos e 32,1 kg nas fêmeas), razão pela qual 

normalmente não existem problemas de parto nesta raça. A raça Alentejana é, 

das raças autóctones Portuguesas, a que apresenta peso adulto mais elevado e 

também a de maior porte. 

Animais nascidos entre janeiro e abril, em média, apresentam um peso 

aos 3 meses mais elevado do que animais nascidos nos restantes meses. 

Animais nascidos no inverno apresentam, relativamente a animais nascidos na 

primavera ou no verão, uma superioridade média de 12.5 kg no peso aos 210 

dias, podendo esta diferença atingir os 22.8 kg, quando comparados os pesos 

de animais nascidos em dezembro e maio. Os animais nascidos no inverno 

beneficiam durante os primeiros meses de vida de um ambiente próspero em 

quantidade e qualidade de pastagem, já que este período coincide com a 

primavera, o que lhes proporciona melhores performances de crescimento que 

se refletirão no peso ao desmame (6 meses), sofrendo depois os efeitos 

adversos do verão e outono com reflexos negativos no peso com um ano de 

idade. Inversamente, os vitelos nascidos no verão ou no outono apresentam um 

peso com um ano de idade mais elevado.  
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O sexo do animal também tem um importante efeito no peso em todas as 

idades, com superioridade nos machos de cerca de 3.4 kg ao nascimento, 25 kg 

aos 7 meses e 250 kg em adulto.  

 

Características da carcaça  
 

O produto final, através do qual se estabelece a valorização dos animais 

de produção de carne, é a carcaça. Assim, as suas características quantitativas 

e qualitativas têm merecido uma especial atenção pelos diversos intervenientes 

no sector (produção, comercialização, investigação, ensino).  

Estes bovinos alimentam-se de pastagens espontâneas, movimentando-

se em liberdade numa região ainda preservada. O resultado é uma carne de 

qualidade, produzida com métodos rurais. 

Os bovinos da raça Alentejana abatidos através do programa de 

certificação apresentam, em termos de características de carcaça, uma razoável 

homogeneidade, como aliás é pretendido pelo consumidor. As diferenças entre 

animais de diferentes criadores são insignificantes, quando abatidos com idades 

semelhantes. Verifica-se, contudo, uma influência importante da idade ao abate, 

que sugere não haver vantagem em prolongar os abates para além dos 22 

meses, já que começa a haver, a partir deste ponto, uma estabilização do 

rendimento em carne e um aumento de peso da carcaça obtido sobretudo à 

custa de peças menos valorizadas. Os animais são abatidos e comercializados 

habitualmente como vitelões (13 meses) ou como novilhos (18-24 meses). 

 Machos Fêmeas 

Peso ao Nascimento (kg) 35 32 

Peso aos 7 meses (kg) 240 210 

Peso em Adulto (kg) 950 650 

Idade ao 1º parto (meses) - 30 

Vida útil (anos) - 12 

Intervalo entre partos (meses) - 14 

Tabela 2: Caracteres Produtivos Médios  
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As carcaças de bovino em linha pura, inscritos no livro de nascimentos e 

filhos de pai e mãe no livro genealógico da Raça Bovina Alentejana, só podem 

ser comercializadas pela “Carnalentejana – DOP”. 

 

Distribuição  
 

 

O Alentejo é o local de origem da raça Alentejana, sendo a sua 

representatividade bastante grande nesta zona do país. Os fatores ambientais 

que estão na origem dos bovinos da raça Alentejana são de ordem diversa. 

Alguns fatores, como o clima, têm uma contribuição direta para o tipo de animal 

que existe atualmente. O clima caracteriza-se por grandes amplitudes térmicas 

e baixa pluviosidade anual, concentrada sobretudo no inverno, e com um verão 

seco e longo. Sendo por isso, pouco favorável ao desenvolvimento de pastagens 

de qualidade, e consequentemente, pouco favorável aos bovinos.  

Figura3: Distribuição dos criadores da raça Alentejana Figura2: Distribuição dos efetivos bovinos Alentejanos 

 

Figura 2: Distribuição dos criadores da raça 
AlentejanaFigura 3: Distribuição dos efetivos bovinos 
Alentejanos 

 

Figura 4: Distribuição dos criadores da raça Alentejana 

 

Figura 5: Associação dos Criadores de Bovinos da Raça 
AlentejanaFigura 6: Distribuição dos criadores da raça 
AlentejanaFigura 7: Distribuição dos efetivos bovinos 
Alentejanos 

 

Figura 8: Distribuição dos criadores da raça 
AlentejanaFigura 9: Distribuição dos efetivos bovinos 
Alentejanos 
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A área de dispersão desta raça é essencialmente a zona do Alentejo, 

principalmente nos distritos de Portalegre, Évora, Beja e alguns concelhos do 

distrito de Setúbal. Também existem algumas explorações nos distritos de 

Santarém, Castelo Branco, Guarda e Braga, embora seja reduzido o número de 

criadores e de efetivos nestes distritos.  

Atualmente, estes animais são criados num conjunto de explorações cuja 

área total ultrapassa os 110000 hectares, destinando-se grande parte a 

pastagens naturais, daí resultando uma significativa contribuição para a 

preservação do meio ambiente.  

Existem cerca de 17000 fêmeas da raça Alentejana inscritas no Livro 

Genealógico, das quais, aproximadamente, 10000 são postas à reprodução em 

linha pura, distribuídas por 228 explorações, dispersas por todo o Alentejo. 
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Associação dos Criadores de Bovinos da Raça 
Alentejana 
 

A Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana (ACBRA) foi 

criada a 16 de outubro de 1981, por um grupo de criadores que sentiu a 

necessidade de se unir e lutar pela proteção e melhoramento da raça, bem como 

pela sua divulgação e promoção.  

Atualmente com sede na 

Herdade da Coutada Real em 

Assumar, para onde foi transferida em 

1991 ao abrigo de um protocolo, com 

a então Direção Geral dos Serviços 

Pecuários.  

Tendo como principais funções 

o melhoramento e preservação da 

raça e também a gestão, a 

manutenção do Livro Genealógico da 

raça Alentejana e auxiliar os 

produtores de bovinos da raça. 

 

Enquadramento da Associação  
 

A Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana tem como 

sede a Herdade da Coutada Real, localizada em Assumar, uma freguesia 

portuguesa do concelho de Monforte, no distrito de Portalegre. 

A associação tem uma área total de 283,6 ha, mas sem a área social tem 

279,48 ha divididos por 16 folhas. A associação é composta também pelos 

escritórios, pela estação de testes, pela garagem de armazenamento dos 

veículos, pelo parque de maneio dos animais e pelo local de armazenamento de 

alimento. 

 

 

Figura 4: Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana 

 

Figura 10: Esboço das Folhas e áreas da Herdade da Coutada 
RealFigura 11: Associação dos Criadores de Bovinos da Raça 
Alentejana 

 

Figura 12: Esboço das Folhas e áreas da Herdade da Coutada Real 

 

Figura 13: Limite da Herdade da Coutada Real - 283,6 haFigura 14: 
Esboço das Folhas e áreas da Herdade da Coutada RealFigura 15: 
Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana 

 

Figura 16: Esboço das Folhas e áreas da Herdade da Coutada 
RealFigura 17: Associação dos Criadores de Bovinos da Raça 
Alentejana 
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O sistema de produção extensivo é o mais associado à produção de raças 

nativas adaptadas ao habitat. Os animais mantêm-se em pastoreio durante o seu 

ciclo produtivo e em períodos de escassez alimentar são suplementados. O 

crescimento destes animais é mais lento pois estão dependentes da quantidade 

e qualidade do alimento fornecido pelas pastagens. Os animais estão separados 

nas diferentes folhas de acordo com a idade ou a fase do ciclo produtivo. 

Figura 5: Limite da Herdade da Coutada Real - 283,6 ha 

 

Tabela 4: Época de partos tradicional - touro 6 meses com 
a vacadaFigura 25: Limite da Herdade da Coutada Real - 
283,6 ha 

 

Tabela 5: Época de partos tradicional - touro 6 meses com 
a vacada 

 

Gráfico 1: Estrutura Etária do Efetivo com menos de 1 
anoTabela 6: Época de partos tradicional - touro 6 meses 
com a vacadaFigura 26: Limite da Herdade da Coutada 
Real - 283,6 ha 

 

Tabela 7: Época de partos tradicional - touro 6 meses com 
a vacadaFigura 27: Limite da Herdade da Coutada Real - 
283,6 ha 

Figura 6: Esboço das Folhas e áreas da Herdade da Coutada Real 

 

Figura 18: Limite da Herdade da Coutada Real - 283,6 haFigura 19: Esboço 
das Folhas e áreas da Herdade da Coutada Real 

 

Figura 20: Limite da Herdade da Coutada Real - 283,6 ha 

 

Tabela 3: Época de partos tradicional - touro 6 meses com a vacadaFigura 
21: Limite da Herdade da Coutada Real - 283,6 haFigura 22: Esboço das 
Folhas e áreas da Herdade da Coutada Real 

 

Figura 23: Limite da Herdade da Coutada Real - 283,6 haFigura 24: Esboço 
das Folhas e áreas da Herdade da Coutada Real 
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Na associação, os animais encontram-se a campo durante todo o ano. Os 

bezerros são desmamados aos 6 meses. Os touros estão entre 6 e 7 meses com 

a vacada, isto leva a que os partos sejam bastante espaçados e que exista uma 

grande diferença entre os bezerros paridos em agosto e os bezerros paridos em 

novembro.  

Este método mais tradicional de introdução dos touros na vacada implica 

uma maior atenção com os animais e, a partir do momento em que os primeiros 

bezerros completam os 6 meses, procede-se ao desmame dos mesmos e 

posteriormente é necessário desmamar bezerros quase mensalmente. 

 

A Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana tem, na 

Herdade da Coutada Real, 64 touros e 179 vacas das quais 121 estão à 

reprodução, totalizando 243 animais de diferentes idades.  

Tabela 3: Época de partos tradicional - touro 6 meses com a vacada 

Tabela 12: Resumo do Efetivo da ACBRA 

 

Gráfico 6: Estrutura Etária do EfetivoTabela 13: Resumo do Efetivo da 
ACBRA 

 

Gráfico 7: Estrutura Etária do Efetivo 

 

Figura 28: Pedido de atribuição de Raça AlentejanaGráfico 8: Estrutura 
Etária do EfetivoTabela 14: Resumo do Efetivo da ACBRA 

 

Gráfico 9: Estrutura Etária do EfetivoTabela 15: Resumo do Efetivo da 
ACBRA 

Gráfico 2: Estrutura Etária do Efetivo com menos de 1 ano 

 

Tabela 8: Resumo do Efetivo da ACBRAGráfico 2: Estrutura Etária do Efetivo com menos 
de 1 ano 

 



 

 
16 

 

 

 

Gestão do Livro Genealógico  
 

Os produtores registam os animais no portal do IFAP ou pedem à 

associação para fazer o registo poucos dias após o seu nascimento.  

No registo dos animais tem de ser indicado a data do nascimento e quem 

são os progenitores. Se for o produtor a registar o animal tem de fazer o pedido 

de atribuição de raça especial, se e só se o animal for de linha pura. É enviado 

automaticamente um e-mail para a associação a requerer a aprovação ou não 

do animal como bovino da raça Alentejana. 

 

Figura 7: Pedido de atribuição de Raça Alentejana 

Gráfico 3: Estrutura Etária do Efetivo 

 

Figura 29: Pedido de atribuição de Raça 
AlentejanaGráfico 10: Estrutura Etária do 
Efetivo 

 

Figura 30: Pedido de atribuição de Raça 
Alentejana 

 

Figura 31: Registo de Nascimento de 
BovinosFigura 32: Pedido de atribuição de 
Raça AlentejanaGráfico 11: Estrutura Etária 
do Efetivo 

 

Figura 33: Pedido de atribuição de Raça 
AlentejanaGráfico 12: Estrutura Etária do 
Efetivo 
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Quando os animais nascem são registados no Livro de Nascimento do 

Livro Genealógico. Nas explorações, procede-se ao registo dos acontecimentos 

reprodutivos e ao controle de crescimento, com o objetivo de se obter o peso 

ajustado aos 210 dias de idade.  

 

 

Antes de entrarem à reprodução são sujeitos a controlo de filiação por 

análise de ADN, isto para que não existam erros de genealogia, (por vezes 

quando estão dois touros com a vacada, o produtor no registo de nascimento 

identifica um do touros como pai e depois do teste de ADN verifica-se que o pai 

é o outro touro que estava também com a vacada), este tipo de erros são 

automaticamente corrigidos na base de dados do Livro Genealógico após as 

análises de ADN. Com base nos resultados da avaliação genética, dos testes de 

performances e da avaliação morfológica, procede-se à inscrição dos animais no 

Livro de Adultos. Machos e fêmeas são selecionados com base no mérito 

genético e na sua avaliação morfológica.  

A gestão e manutenção é feita pela associação no site Genpro Online da 

Ruralbit, é neste site que a associação tem as informações de todos os animais 

dos diferentes criadores, tornando todo o processo de melhoramento da raça 

mais fácil, em termos de escolha das linhagens genéticas. 

  

Figura 8: Registo de Nascimento de Bovinos 
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Programa de Melhoramento Genético 
 

O Melhoramento Genético é o processo de selecionar ou modificar 

intencionalmente o material genético de um ser vivo com o objetivo de 

desenvolver indivíduos com características desejáveis. 

Para que um programa de melhoramento possa ser criado e iniciado, é 

necessário existir uma variabilidade genética considerável na população, de 

modo a que o sucesso do programa seja tanto maior quanto maior for essa 

variabilidade. O melhoramento genético animal é competência da Zootecnia. 

Lembrando que o processo de melhoramento deve ser contínuo para ter maior 

eficácia. 

O melhoramento genético visa aumentar a eficiência produtiva dos seres 

vivos, utilizando as técnicas de Seleção e de cruzamento entre seres vivos da 

mesma espécie e raça.  

O programa de melhoramento genético da raça Alentejana durante alguns 

anos baseou-se sobretudo na avaliação morfológica e na testagem individual em 

estação, favorecendo a melhoria da conformação e da velocidade de 

crescimento dos animais.  

Em 2003, a ACBRA reformulou o programa de melhoramento da raça, 

visando o aumento da sua produtividade, mas mantendo a rusticidade 

característica da raça, apontando como principais objetivos de melhoramento as 

seguintes características: 

• Características da carcaça;  

• Características reprodutivas; 

• Capacidade maternal. 

Nesse mesmo ano, publicou-se oficialmente, pela primeira vez, o 

Catálogo de Reprodutores de bovinos da raça Alentejana. 

Os resultados obtidos a partir da caracterização genética por análise 

demográfica indicam que os níveis médios de consanguinidade próximos dos 

9% não são inquietantes, mas é aconselhável uma maior atenção nos 

emparelhamentos a praticar no futuro, através de uma correta gestão da 

população atual de bovinos, isto com a finalidade de manter aceitáveis os valores 

da consanguinidade sem prejuízo para a raça.  



 

 
19 

Esta raça, em termos populacionais, tem todas as condições para poder 

ser bem-sucedida com o programa de seleção em vigor, desde que se tenha em 

especial consideração a manutenção da variabilidade genética da população.  

A ACBRA dispõe de uma ampla base de dados genealógicos e produtivos 

sobre mais de 210000 animais.  

Atualmente, o esquema de seleção pode-se considerar como aberto e 

com diversas fases (seleção individual, pela ascendência e pela descendência 

em conjunto), uma vez que inclui animais de todos os criadores associados, 

embora algumas atividades sejam executadas por um grupo mais restrito de 

criadores (núcleo de seleção), que procedem ao controle de crescimento na 

exploração, para além do controle das performances reprodutivas. 

Nas explorações, procede-se ao registo dos acontecimentos reprodutivos 

e ao controle de crescimento, com o objetivo de se obter o peso aos 210 dias de 

idade. Com base no mérito genético para a capacidade maternal, para o intervalo 

entre partos e no seu desenvolvimento, os animais que vão para abate são 

controlados em termos de rendimento da desmancha, peso da carcaça e peso 

das peças. 

Duas vezes por ano, machos de diversas explorações são recrutados 

para o teste de performance em estação que se realiza na ACBRA. Com base 

nos resultados da avaliação genética, dos testes de performances e da avaliação 

morfológica, procede-se à escolha dos melhores animais, que posteriormente 

são inscritos no Livro de Adultos. Machos e fêmeas são selecionados com base 

no seu valor genético e na sua avaliação morfológica.  

Na avaliação genética de 2011 foram incluídos mais de 210000 animais e 

procedeu-se à estimativa dos valores genéticos para a capacidade de 

crescimento e capacidade maternal até ao desmame, intervalo entre partos, 

ganho médio diário e índice de conversão no teste de performance, rendimento 

de desmancha, percentagem de peças da carcaça de categoria extra e peso da 

carcaça por dia de idade. Os resultados da avaliação genética são divulgados 

anualmente aos criadores de diversas formas, em catálogo ou em relatórios 

individuais por exploração, e estão disponíveis on-line permitindo, assim, que se 
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pratique uma seleção mais objetiva e eficaz, sempre visando um melhoramento 

e apuramento da raça. 

 

 

Todos os caracteres incluídos na avaliação genética são submetidos a 

análise, através do BLUP - Modelo Animal, com diferentes modelos, conforme 

apresentado na Figura acima e com os parâmetros genéticos enumerados na 

Figura abaixo.  

Figura 9: Seleção dos animais e recolha de dados 

Figura 10: Modelo de BLUP - utilizado na Avaliação Genética 
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Quanto maior o número e mais diversificada for a origem das informações 

genéticas, maior fiabilidade terá a estimativa. O problema é combinar todas estas 

fontes, com intuito de obter o valor genético dos animais.  

BLUP - Modelo Animal, utiliza informações de parentesco entre todos os 

animais, informado por meio de matriz de parentesco, isto é, permite conexão 

entre o valor genético individual e gerações distintas. O uso destas informações 

aumenta a exatidão das previsões. 

O BLUP possibilita a obtenção de coeficientes de consanguinidade, bem 

como estimar a propensão genética da população. 

Algumas das propriedades do modelo BLUP: 

• Maximizar a exatidão da estimativa; 

• Permite a comparação entre animais de diferentes criadores; 

• Permite estimar a tendência genética de uma população; 

• Utiliza informações de todos os parentes; 

• Os acasalamentos preferenciais são levados em consideração; 

• Pode utilizar informações de características geneticamente 

correlacionadas; 

• É realizado por álgebra matricial, o que possibilita a solução 

simultânea de um grande número de equações.  
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Atividades Desenvolvidas 

 

Durante o período de estágio, 1 de abril de 2019 a 24 de maio de 2019, 

foi possível executar quase todas as tarefas realizadas pela equipa da 

associação, integrando as rotinas de alimentação e de gestão do efetivo pelas 

diferentes parcelas da herdade e todas as atividades ligadas à gestão e 

manutenção de uma exploração. Para além destas atividades na associação 

também foi possível acompanhar o processo de visita a diversas explorações de 

criadores da raça Alentejana para ajudar os produtores em inúmeras atividades. 

 

Atividades gerais de uma exploração de bovinos em 
sistema extensivo 
 

Os bovinos da raça Alentejana são criados, fundamentalmente, em 

sistemas de produção extensivos, resultando de diversos fatores, de ordem 

climática, geográfica e económica.  

O Alentejo é uma zona onde predomina a grande propriedade, razão pela 

qual o número médio de animais por exploração é consideravelmente elevado 

quando comparado com outras zonas do país, e comparando também com as 

restantes raças bovinas nacionais. Os animais raramente estão estabulados, 

alimentando-se em pastagens naturais e de algumas forragens semeadas 

destinadas ao pastoreio direto.  

Na Herdade da Coutada Real, os animais estão a campo durante todo o 

ano, só se encontrando estabulados animais que estejam em testes como testes 

de performance. 

É, principalmente, nos animais estabulados que é fornecido alimento 

diariamente. Durante o período de estágio, encontravam-se 7 touros 

estabulados, integrantes num teste que tem como objetivo experimentar novos 

alimentadores. Estes alimentadores registam a ingestão diária de cada animal 

para posteriormente se calcular o índice de conversão dos respetivos touros.  

Os alimentadores são cheios todos os dias de manhã com uma mistura 

de palha, alimento concentrado e água, totalizando 14kg. Os touros têm uma 



 

 
23 

coleira com a sua identificação. O alimentador regista a quantidade de alimento 

antes de o animal começar a comer e no final, registando assim a quantidade 

que o animal ingere durante o dia e futuramente envia estes dados para o 

computador para que possam ser examinados todas as manhãs. Estes dados 

são analisados para perceber se os animais estão em boas condições, através 

da ingestão diária de cada um, e também para evitar erros (como coleiras 

partidas) no teste. 

 

Todos os meses, os touros envolvidos neste teste são pesados para se 

calcular o índice de conversão e o ganho de peso. 

 

Figura 11: Alimentadores utilizados no teste Figura 12: Mistura de feno, alimento composto e água 

Figura 14: Pesagem de novilhas 

 

Figura 34: Marca auricularFigura 35: Pesagem de novilhas 

 

Figura 36: Marca auricular 

 

Figura 37: Identificador eletrónicoFigura 38: Marca 

Figura 13: Pesagem periódica dos touros em teste 
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Para além da alimentação diária dos animais estabulados, foram também 

trocados os diferentes grupos de animais (divididos por idades) de parcelas. Com 

o propósito de uma gestão mais sustentável das pastagens, visto que os animais 

a campo se alimentam quase exclusivamente da pastagem que têm à 

disposição. 

 

Desmame de Bezerros  
 

O desmame é realizado quando o bezerro está com 6 meses de vida. 

Nesta idade, o animal tem plena capacidade de aproveitar a forragem como 

única fonte de energia e de nutrientes que necessita. Além de que a participação 

do leite na dieta do bezerro é pequena após o terceiro mês de lactação. 

O processo de desmame é realizado de forma abrupta, com a separação 

total da mãe e da cria a partir dos 6 meses, sendo colocados em parcelas 

separadas da herdade. 

 

Identificação Animal 
 

O Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA) estabelece 

as regras para identificação, registo e circulação de animais das espécies bovina, 

ovina, caprina, suína e equina, bem como o transporte e as normas de 

funcionamento do Sistema de Recolha de Cadáveres de Animais Mortos na 

Exploração (SIRCA). 

 É através da Base de Dados Nacional do SNIRA que o IFAP obtém toda 

a informação referente à elegibilidade dos animais, nomeadamente a posse, o 

período de retenção, a idade, a raça, as datas de abate, bem como o peso da 

carcaça. Para tal os criadores têm obrigatoriamente de fornecer informações 

referentes a todas as movimentações de entrada e saída dos animais da sua 

exploração, nomeadamente nascimentos, mortes, desaparecimentos, bem 

como queda de brincos, no sentido de manter os dados da exploração 

permanentemente atualizados. 
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Marcas Auriculares 
 

Os bovinos devem ser identificados por uma marca auricular oficial 

aplicada em cada orelha com o mesmo número de identificação, num prazo não 

superior a 20 dias a contar da data de nascimento do bovino e, em qualquer 

caso, antes de este deixar a exploração em que nasceu. As marcas auriculares 

são atribuídas à exploração, e deverão ser distribuídas e aplicadas nos animais 

da maneira estipulada pela autoridade competente. 

Em casos específicos, a autoridade competente pode autorizar que as 

marcas auriculares sejam aplicadas, o mais tardar, quando o vitelo tiver 6 meses, 

quando for separado da mãe ou deixar a exploração, desde que se verifiquem 

juntamente as seguintes condições: 

• As vacas aleitantes sejam mantidas em explorações em regime 

extensivo ou de ar livre; 

• A área na qual os animais são mantidos apresente deficiências 

naturais significativas suscetíveis de reduzir as possibilidades de 

maneio; 

• Os animais terem reduzido contacto com seres humanos ou 

apresentarem comportamentos agressivos; 

• Poder ser claramente associado à mãe e ao número que lhe tenha 

sido atribuído após o nascimento, aquando da aplicação das 

marcas auriculares. 

 

Figura 15: Marca auricular 
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Para além das marcas auriculares, os bovinos de raça pura inscritos em 

livros genealógicos ou registos zootécnicos, com exceção dos bovinos da raça 

Holstein frísia e brava de lide, devem possuir identificação eletrónica. 

Nenhum meio de identificação pode ser removido ou substituído sem 

autorização da DGAV. Sempre que uma marca auricular se tenha tornado 

ilegível ou se tenha perdido, deve ser aplicada assim que possível e sempre 

antes do animal deixar a exploração. Para isto ser possível é necessário que os 

produtores mantenham toda a informação atualizada dos animais na base de 

dados do SNIRA. 
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Identificação Eletrónica  
 

Os bovinos de raça pura inscritos em livros genealógicos devem, além 

das marcas auriculares, possuir meio de identificação eletrónica aprovado, 

aplicado no ato de avaliação para inscrição no livro de adultos. 

Em Portugal, a identificação eletrónica de bovinos é feita através da 

utilização de bolos de cerâmica, mais conhecidos como bolos reticulares, 

(66mm/21mm e aproximadamente 75g) que envolvem um transponder passivo 

de 32mm, somente de leitura. Após deglutição pelo ruminante, o bolo deverá, 

por gravidade, alojar-se no retículo-rúmen, onde permanecerá o resto da vida do 

animal.  

O sistema de identificação consiste 

num Transponder, previamente programado 

com o número de identificação, o mesmo que 

se encontra na marca auricular atribuída pela 

DGAV, encapsulado em cerâmica para evitar 

a entrada de humidade, capaz de ser lido à 

distância mediante o uso de leitor. 

  

Figura 16: Identificador eletrónico Figura 17: Aplicação do bolo reticular 
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Inseminação Artificial  
 

Sincronização de cios  
 

 O método de reprodução mais comum é a cobrição natural existindo, no entanto, 

algumas explorações que recorrem à inseminação artificial, coordenada pela 

ACBRA. 

 

 

A sincronização de cios tem como objetivo concentrar os cios num curto 

espaço de tempo, de modo a facilitar a inseminação de novilhas. 

Para a sincronização de cios foi colocado nas novilhas com a ajuda de um 

aplicador de plástico, o CIDR, tendo especial cuidado em deixar o fio de remoção 

exteriorizado, e juntamente com este foi administrada uma injeção de Receptal.  

O CIDR permanece 7 dias no interior da vagina. No final deste período, o 

CIDR é removido com cuidado para reduzir o desconforto do animal. Após a 

remoção do CIDR, são administradas duas injeções, a primeira de Estrumate e 

Figura 18: Aplicação do CIDR 

Figura 19: Rótulo do CIDR 
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a segunda de Intergonan. Passadas 72h destas injeções, procedem-se às 

inseminações.  

A inseminação é realizada por um técnico especializado utilizando sémen 

congelado. 

 

 

 

 

 

  

Figura 21: Estrumate Figura 22: Intergonan Figura 23: Inseminação Artificial 

Figura 20: Esquema do processo de sincronização de cios 
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Recolha de amostras de sangue 

 

Grande parte das vezes que os criadores solicitação a ajuda da 

associação é para proceder à recolha de amostras de sangue para que os 

animais possam ser inscritos no Livro de Adultos, passando a serem 

reprodutores reconhecidos pela associação como puros. 

A recolha de sangue para as análises de ADN é muitas vezes feita 

juntamente com outras atividades, como a aplicação da identificação eletrónica, 

assim os animais são mexidos menos vezes, preservando o bem-estar animal. 

Após a recolha das amostras, estas são enviadas para o laboratório onde 

são analisadas para controlo de filiação, para que não ocorram erros de 

ascendência. 

 

 

 

  

Figura 24: Equipamentos para recolha de sangue e administração da identificação eletrónica 
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Outras Atividades Desenvolvidas em Condições 
Especificas  
 

“Banho” 
 

Durante o estágio, a associação foi chamada para proceder à 

administração da identificação eletrónica aos bezerros. Mas antes foi possível 

ajudar e assistir aos animais a irem ao “banho”. 

O “banho” foi feito numa valeta com 2 metros de profundidade, cheia com 

água e dois fármacos, Taktic e Zooveca.  

O Taktic é usado para o tratamento e controlo de ácaros da sarna 

(Sarcoptis spp, Chorioptes spp e Psoroptes spp), piolhos (Damalinia bovis, 

Linognathus vituli e Haematopinus eurysternus) e carraças (Ixodes ricinus). 

Deve-se misturar na proporção de 20 ml do medicamento para cada 10 litros de 

água. Tratar todos os animais de um grupo, quer se encontrem ou não 

visivelmente afetados.  

O Zooveca é um medicamento veterinário indicado para o controlo de 

infestações em bovinos por parasitas externos tais como Larvas de moscas 

(Lucilla spp, Phormia spp, Calliphora spp, Melophagus ovinus), piolhos (Bovicola 

spp, Linognathus spp, Damanilia spp), carraças (Ixodes rícinos), ácaros 

(Psoroptes ovis, Chorioptes bovis). Deve-se diluir 16 ml do medicamento por 

cada 10 litros de água. Tratar todos os animais de um grupo, quer se encontrem 

ou não visivelmente afetados. 

Os animais são passados pela manga de forma espaçada, isto com o 

objetivo de evitar que saltem uns para cima dos outros, pois mal chegam à valeta 

atiram-se para a água sem hesitar. 

Figura 25: Fármacos para infestações de ácaros, moscas, carraças, piolhos e outros artrópodes 

 

Figura 428: Saída do “banho”Figura 25: Fármacos para infestações de ácaros, moscas, carraças, piolhos e 
outros artrópodes 
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Figura 26: Salto para o “banho” 

 

Figura 477: Mergulho no 
“banho”Figura 48: Salto para o 
“banho” 

 

Figura 497: Mergulho no “banho” 

 

Figura 29: Ferra das novilhasFigura 
507: Mergulho no “banho”Figura 51: 
Salto para o “banho” 

 

Figura 527: Mergulho no 
“banho”Figura 53: Salto para o 
“banho” 

Figura 27: Mergulho no “banho” 

 

Figura 29: Ferra das novilhasFigura 547: Mergulho 
no “banho” 

 

Figura 29: Ferra das novilhas 

 

Figura 55: Esquema do processo de sincronização 
de ciosFigura 29: Ferra das novilhasFigura 567: 
Mergulho no “banho” 

 

Figura 29: Ferra das novilhasFigura 577: Mergulho 
no “banho” 

Figura 28: Saída do “banho” 



 

 
33 

Identificação a Fogo 
 

Uma vez que a raça Alentejana é caracterizada pela sua rusticidade e a 

sua produção ainda se rege bastante por linhas tradicionais, alguns produtores 

prezam por manter as tradições e evitar que estas desapareçam, dando por isso 

continuidade, ano após ano, a tradições como a Ferra dos Bovinos.  

Dado que cada vez é mais importante o conceito de bem-estar em 

produção animal e a ferra provoca dor e stress ao animal tem vindo a existir um 

desenvolvimento em termos de identificação de bovinos. As técnicas de 

identificação dos bovinos passam fundamentalmente pela marca auricular e a 

identificação eletrónica.  

Estas tradições que infligem dor aos animais têm sido cada vez mais 

polémicas, por ser um assunto sensível que gera bastante divergência de 

opiniões. 

Durante o estágio, foi solicitada a coordenação logística e cooperação da 

associação na Ferra das novilhas de substituição (21 novilhas) com o ferro da 

casa e com os ferros numerados para identificação dos animais. 

  

Figura 29: Ferra das novilhas 
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Considerações Finais   
 

 No decorrer do estágio foi possível colocar em prática diversos 

conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura.  

Durante a realização do mesmo, foi ainda possível a aquisição de novos 

conhecimentos, mais práticos, na área de produção de bovinos cuja aptidão é 

para carne. Senti que, com o decorrer do estágio, fui ganhando autonomia para 

realizar as tarefas que me eram propostas, realizando todas as tarefas que me 

foram pedidas.  

Foram desenvolvidas atividades de diferentes tipos, tais como aplicação 

de bolos reticulares, pesagem de bovinos, sincronização de cios e desmame de 

bezerros. 

O trabalho da Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana 

foi e tem sido notório para a continuidade e melhoramento da raça Alentejana, 

como também todo o trabalho que têm desenvolvido com e para os criadores. 

Graças à sua equipa (apesar de ser reduzida), é possível auxiliar sempre 

que necessário os criadores de norte a sul do país, de modo a que consigam 

fazer o maneio correto dos animais e no momento certo para que a produtividade 

seja sempre o mais elevada possível. 

Em suma, considero que a existência de uma Unidade Curricular como a 

de Estágio em Contexto Empresarial constitui uma grande mais valia para o 

curso e que permite aos alunos uma aquisição de experiências e conhecimentos 

que uma Licenciatura de 3 anos não permite. A realização deste estágio vem 

preparar os alunos para o que é a realidade do mundo profissional, colocando-o 

em confronto com problemas reais do meio. 
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Anexos 

Ficha Individual  
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Quadro informativo 
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Inseminação de bovinos  
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Listagem do efetivo da exploração 
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