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Caracterização de duas explorações de raça bovina Alentejana produtoras de 

Carnalentejana DOP

Resumo

Neste trabalho caracterizam-se duas explorações de bovinos de raça Alentejana que produzem 

Carnalentejana, um produto de Denominação de Origem Protegida.

O maneio alimentar  destas explorações enquadra o maneio típico da região do Alentejo e 

segue as regras da Carnalentejana.

Em ambas as explorações, a época reprodutiva é definida pela entrada dos touros para junto 

das vacas nos meses de Outubro-Novembro e a saída nos meses de Abril-Junho. A taxa de 

fecundidade calculada nas explorações é muito próxima dos 80% e o número de vacas por 

touro é inferior a 50.    

O rendimento médio da desmancha em ambas as explorações foi, aproximadamente, 70%. Os 

valores médios dos grupos de peças não foram muito diferentes entre as duas explorações, 

existindo alguma variabilidade nos seus produtos.

Para concluir, apesar dos produtos finais apresentarem alguma variabilidade, os métodos de 

produção  das  explorações  estão  de  acordo  com  as  regras  estipuladas  pelo  Caderno  de 

Especificações da Carnalentejana. 

Palavras-chave: Alentejana, bovino, maneio, carcaça, DOP
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Characterization of two Alentejana’s farms that produce Carnalentejana PDO meat

Abstract

Two Alentejana breed farms producing Carnalentejana,  a  Protected  Designation  of Origin 

product, were characterized.

The feeding handling frames the tipical handling of the Alentejo’s region and also follows the 

Carnalentejana’s rules.

Both farms have a reproductive season, the bulls join the cows in October-November and 

leave in April-June. The fecundity rate calculated in both farms was close to 80% and the 

number of cows per bulls was less than 50.

The carcass mean yielding of both farms was very similar with, approximately,  70%. The 

mean values of each meat cut groups where not very different in both farms but there was 

some variability in the products.

In conclusion, despite the variation of the final products the production methods of both farms 

are in agreement with the Carnalentejana Specifications.

Keywords: Alentejana, bovine, handling, carcass, PDO  
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Introdução Geral

Escolhi  a  área  de  Produção  Animal  pelo  meu  interesse  pessoal  em  conhecer  melhor  os 

sistemas de produção de carne bovina nacional,  especialmente a realidade da produção de 

raças bovinas autóctones. A realização do estágio com a Carnalentejana permitiu-me entrar no 

mundo das raças autóctones e estar a par dos acontecimento que permitiram a raça Alentejana 

ser uma representante da carne nacional certificada.

Assim,  este  trabalho  tem  como  objectivo  caracterizar  duas  explorações  de  raça  bovina 

Alentejana produtoras de carne bovina DOP. A certificação destes produtos permite valorizar 

a produção da a raça autóctone através do incentivo de venda deste produto como um produto 

de  valor  acrescentado  e,  como  consequência,  surgiu  a  necessidade  de  responder  a  este 

mercado através da preservação, selecção e melhoramento da raça.
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I. Actividades desenvolvidas durante o estágio

O estágio na área de produção animal iniciou-se no dia 3 de Setembro de 2007 e desenrolou-

se até ao dia 17 de Janeiro de 2008, sob a orientação do Dr. Luís Miguel Bagulho Silva, 

Director de Produção da Carnalentejana. 

Durante  os  quatro  meses  de  estágio  tive  a  oportunidade  de  conhecer  várias  explorações 

associadas  da  Carnalentejana,  participar  em  acções  de  saneamento  e  clínica  de  grandes 

animais e, também, conhecer o percurso da carne desde a recepção dos animais no matadouro 

até ao embalamento dos produtos.

Nas visitas às explorações associadas da Carnalentejana observei os novilhos para abate e as 

mães  com os bezerros,  acompanhei  o crescimento dos novilhos e  tomei  conhecimento  da 

gestão do número de animais disponíveis para abate em cada semana. Para além das visitas às 

explorações,  assisti  a  leilões  públicos  no  recinto  de  Portalegre  e  a  leilões  realizados  nas 

explorações da Carnalentejana.

As acções de saneamento a efectivos ovinos, suínos e bovinos, que se realizaram durante o 

estágio,  tiveram como base o plano profilático  de  vacinações  e  desparasitações  do  Plano 

Nacional de Saúde Animal. Realizaram-se também testes de pré-movimentação para a Língua 

Azul. 

Surgiram  alguns  casos  que  necessitaram  assistência  veterinária,  como  casos  de  acidose 

ruminal, vários traumas, claudicações, prolapsos uterinos, distócias, retenção de secundinas, 

entre  outros.  Foram também realizadas  necrópsias a  ovinos,  bovinos e suínos de forma a 

determinar a causa de morte dos animais.

No matadouro foi possível observar todo o processo desde a chegada dos animais à abegoaria 

até ao processo de desmancha. 

O  estágio  permitiu-me  entrar  em  contacto  com  vários  aspectos  da  profissão  do  Médico 

Veterinário e conhecer um pouco da realidade portuguesa no campo da Produção Animal.    
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II. Caracterização de duas explorações de raça bovina Alentejana produtoras de 

Carnalentejana DOP

1 Introdução e objectivos

As potencialidades  da  raça  bovina  Alentejana  como  produtora  de  carne  têm vindo  a  ser 

estudadas em diversos sistemas de maneio. Os primeiros estudos de selecção de reprodutores 

realizaram-se  na  década  de  60,  tendo  sido  das  primeiras  raças  bovinas  autóctones  a  ser 

submetida  a  programas  de  selecção.  Hoje  em  dia,  a  raça  Alentejana  apresenta-se  com 

características de produção superiores às calculadas no passado, sem ter perdido a rusticidade 

e adaptação às condições ambientais do seu solar de origem. 

A Reforma da Política Agrícola Comum de 1992 revolucionou a possibilidade de certificar 

alimentos produzidos de forma tradicional, com garantia de qualidade e características únicas. 

No  seguimento  das  medidas  adoptadas,  alguns  criadores  da  raça  bovina  Alentejana 

associaram-se para fundar a Carnalentejana SA. Esta empresa passou a comercializar a carne 

da raça bovina autóctone, sem a intervenção de intermediários, permitindo um escoamento 

directo do produto para o mercado. Com a certificação de Denominação de Origem Protegida 

a produção da raça Alentejana passou a ser valorizada e permitiu a criação de uma imagem de 

qualidade e segurança alimentar junto do consumidor.

Este trabalho tem como objectivo conhecer duas explorações que produzem carne bovina com 

Denominação  de  Origem Protegida  seguindo  as  regras  do  Caderno  de  Especificações  da 

Carnalentejana.  A  caracterização  vai  incidir  sobre  o  maneio  alimentar  e  reprodutivo,  e 

também, sobre a estiva de novilhos abatidos no ano de 2007. 
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2. Revisão Bibliográfica

2.1 Produção de carne de bovino

Em 2006, a produção mundial de carne de bovino correspondeu a 61 milhões de toneladas. Os 

dados  estatísticos  demonstram  que  a  produção  mundial  de  carne  tem  apresentado  um 

crescimento  contínuo  desde  1961,  como  mostra  a  Figura  1  (Food  and  Agriculture 

Organization [FAO], 2008). 

Figura 1 – Produção mundial de carne de bovino entre 1961 e 2006 (FAO, 2008)
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Os maiores produtores de carne de bovino, a nível mundial, por ordem decrescente, são os 

Estados Unidos da América (EUA), a União Europeia (UE), o Brasil e a China. Estes foram 

responsáveis por 57% da produção mundial de carne de bovino no ano de 2006. Nas últimas 

duas décadas, o país com maior crescimento de produção de carne bovina foi a China. A 

partir de 1990, este país iniciou um crescimento exponencial, e em 2006, quase que alcançou 

a capacidade brasileira de produção de carne bovina (Figura 2).

Os EUA mantêm uma produção mais ou menos constante, enquanto que a UE, desde da época 

de 90, tem vindo a diminuir a sua produção. 
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Figura 2 – Principais produtores de carne de bovino entre 1961 e 2006 (FAO, 2008)
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A principal razão para o início da quebra de produção sentida na UE, foi a crise de BSE 

(Encefalopatia  Espongiforme  Bovina)  na  década  de  90,  que  levou  à  tomada  de  medidas 

drásticas para controlar a situação, abatendo grande número de animais portadores da doença, 

seus descendentes e cohabitantes de animais cuja doença foi diagnosticada. 

Para dar continuidade a esta descida, em 1999, o Conselho da UE aprovou um regulamento 

(Reg. nº 1254/1999) que impôs um limite na produção de bovinos e seus produtos, de forma a 

reduzir os excedentes de produção, reequilibrar o mercado, permitir um preço constante no 

consumidor e definir pagamentos directos ao agricultor associados à quantidade de animais, à 

capacidade forrageira da exploração e dissociados da sua quantidade de produção. Assim, o 

principal objectivo desta última estratégia, foi o de incentivar os agricultores a produzir de 

acordo com as necessidades do mercado, deixando de efectuar uma produção dependente das 

ajudas pagas.

Actualmente a situação mantêm-se, com a única diferença de se realizar um pagamento único 

(Regime de Pagamento Único – RPU) entre 2006 e 2013, tendo como base o valor médio de 

ajudas à exploração do triénio 2000-2002. O RPU é totalmente independente da produção. 

Este  pagamento  único  foi  instaurado  para  assegurar  aos  agricultores  a  estabilidade  dos 

rendimentos e melhorar a competitividade e a sustentabilidade da agricultura europeia (Reg n.

° 1782/2003 CE). O objectivo é de produzir com qualidade e não em quantidade, de forma a 

valorizar as características dos produtos e permitir a estabilidade junto dos produtores. Para 
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além disso, esta política quer garantir, na União Europeia, o desenvolvimento rural, o bem-

estar animal e a preservação do ambiente.

2.2 Produção bovinos de carne em Portugal

Em Portugal, na área da produção animal, ocorreram alterações relevantes desde 1980. Entre 

os factores que contribuíram para estes acontecimentos incluem-se:

- a entrada para a CEE, e por conseguinte, a integração na política agrícola em vigor; 

- a redução do número de explorações; 

- a exigência crescente de melhores condições na produção animal, com garantia de segurança 

alimentar e rastreabilidade dos produtos;

- a crise de BSE. 

Entre  1987  e  2005,  o  número  de  explorações  com efectivos  bovinos  diminuíu  em 60%. 

Apesar da redução do número de explorações, o efectivo bovino aumentou, resultando num 

acréscimo do número médio de cabeças por exploração de 6,5 para 17,2. As principais causas 

deste aumento, foram a atribuição de ajudas aos bovinos de carne e o desaparecimento de 

explorações leiteiras  de pequena dimensão (Instituto Nacional  de Estatística  [INE],  2007). 

Como se pode observar na Figura 3, entre 1980 e 2005, o número de explorações diminuiu e o 

número de vacas leiteiras também diminuiu. No entanto, o efectivo de vacas de carne cresceu 

progressivamente.

Figura 3 – Evolução do número de explorações e dos efectivos bovinos em Portugal entre 

1980 e 2005 (INE, 2007)
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O Alentejo, com condições favoráveis à produção de bovinos de carne, viu a importância 

relativa do seu efectivo de bovinos de carne a aumentar de 35,3% para 65,3%, no período 

entre 1987 e 2005 (INE, 2007). A principal quebra na produção de carne verificou-se na Beira 

Litoral,  cuja importância  relativa de bovinos de carne diminuiu de 19,0% para 2,0%, Em 

2006, a produção nacional de carne de bovino foi de, aproximadamente, 107 000 toneladas 

(DGV, 2006). No total,  foram abatidos para consumo 439 233 cabeças de bovino, com as 

Carcaças de Novilhos e Carcaças Leves a assumir particular importância. Na Figura 4 estão 

referidas as percentagens de cada categoria de bovinos abatidos no ano de 2006.

Figura 4 – Abate de bovinos em 2006 - percentagem de cabeças por categoria relativamente 

ao total de bovinos abatidos (DGV,2006)
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Segundo o INE (2007), a produção de carne de bovino em Portugal tem sido muito irregular. 

Com a adesão à CEE, a produção de carne de bovino aumentou, mas a crise de BSE também 

se fez sentir  em Portugal,  e em 1994, levou a uma quebra da produção. No entanto,  nos 

últimos  anos,  verificou-se uma recuperação  da  produção e  uma alteração  da  estrutura  de 

produção de carne de bovino, com um acréscimo da produção de animais jovens (Figura 5). 

Na Figura 5 os vitelos incluem a classe de vitelos e vitelão e os animais adultos correspondem 

aos novilhos, novilhas, vacas, touro, e boi. Assim, entre 1980-84 e 2002-06 o peso relativo de 

animais jovens no total de produção aumentou de 5,8% para 21,6%.  
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Figura 5 - Produção nacional de carne de bovino entre 1980 e 2006 (INE,2007)
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Apesar da produção de carne de bovino corresponder a 25% da produção animal nacional, não 

é suficiente para abastecer o país pois o balanço de auto-aprovisionamento foi de 54,4% no 

ano de 2006. Os restantes 45,6 % correspondem a importações de carne de bovino.

2.2.1 Sistemas de produção de bovinos de carne

Em Portugal, são praticados diferentes sistemas de produção de bovinos, conforme a região e 

os objectivos da produção. Por exemplo, nas zonas Norte e Centro os animais são, na sua 

maioria,  abatidos por volta dos sete meses,  ou seja, ao desmame. Por outro lado, no Sul, 

especialmente no Alentejo, os animais passam por um período de crescimento e engorda antes 

de serem abatidos (Gama et al, 2004). 

Descrevem-se, em seguida, os sistemas de produção de carne mais comuns. Os sistemas de 

produção de  bovinos  de carne  são  constituídos  por  duas  fases:  a  fase mãe,  que é  a  fase 

responsável  pela  manutenção  da  mãe  e  dos  filhos  até  ao  desmame,  e  a  fase  filho,  que 

corresponde à fase de crescimento e engorda dos filhos separados das mães.

2.2.1.1 Fase mãe 

A fase mãe tem como objectivo produzir,  de forma eficiente, o maior número possível de 

filhos. Para isso, as mães devem:
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-  estar  bem  adaptadas  às  condições  ambientais  (como  a  sazonalidade  da  produção  das 

pastagens, a variação da temperatura anual, entre outras);

- ser sexualmente precoces;

-  apresentar  boa  fecundidade,  bom  ritmo  de  ovulação,  de  fertilidade  e  de  sobrevivência 

embrionária;

 - ter facilidade de parto;

- apresentar intervalos entre partos curtos. Para isto o anestro pós-parto ou de lactação deve 

ser reduzido, como também, o período entre o parto e o primeiro cio pós-parto;

- possuir boa capacidade leiteira, para produzir um vitelo pesado ao desmame, com pouco ou 

nenhum recurso a suplementos;

- possuir bom instinto maternal;

- ingerir o máximo de forragem, utilizando de forma eficiente os nutrientes disponíveis;

- ter uma longevidade elevada

Para  baixar  os  custos  de  produção,  as  fêmeas  mais  indicadas  para  sistemas  de  produção 

extensivos são vacas autóctones, quer em linha pura ou cruzada (Portugal,  1988) pois são 

animais que apresentam melhor adaptação metabólica às condições ambientais, o que leva a 

uma produção mais económica das crias (Sieuve Monteiro,1985 cit Nogueira, 1996).

Segundo Vaz e Silva (1995), é preciso prestar atenção à condição corporal das mães. Quando 

esta é baixa torna-se crítica para a produção, especialmente no último terço da gestação, já 

que nesta fase o crescimento do vitelo é muito rápido e a fêmea entra numa fase de perda de 

condição corporal. Assim, as mães devem ter uma condição corporal média-alta ao parto e 

uma condição corporal razoável à cobrição.  

É importante definir a época de parto e a extensão desta, pois períodos longos de cobrição 

traduzem-se  em  partos  espalhados  ao  longo  do  ano  e  levam  à  ineficiência  da  unidade 

produtora.  Nestas  condições,  os  filhos  vão  constituir  grupos  muito  heterogéneos  o  que 

dificulta a sua assistência veterinária e aumenta os seus custos. É referido que intervalos de 

partos superiores a doze meses são mais comuns em períodos de cobrição longos do que em 

épocas de cobrição curtas e definidas (Portugal, 1988). 

O sistema de produção é definido pela época de parição. Se os animais nascerem no Verão o 

desmame é feito na Primavera e o seu crescimento, após o desmame, será beneficiado pela 

disponibilidade da pastagem. Por outro lado, se os animais nascem na Primavera, a produção 
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leiteira das mães será beneficiada e o vitelo pode ser desmamado com três ou quatro meses de 

idade, antes do período de escassez (Claúdio, Martins & Portugal, 1988). 

2.2.1.2 Fase filho

Corresponde à fase de crescimento e engorda dos filhos com destino a abate. Estes sistemas 

podem ser intensivos, semi-intensivos ou extensivos, dependendo, especialmente, do maneio 

alimentar a que os animais estão sujeitos. 

2.2.1.2.1 Sistema intensivo

Nestes sistemas pretende-se obter um animal acabado o mais rapidamente possível, tirando 

partido do seu potencial de crescimento máximo, atingindo-se peso de abate entre os 12 e os 

18 meses (Nogueira, 1996).

Segundo Claúdio et al. (1988), a alimentação dos animais em sistemas intensivos baseia-se 

em matéria prima rica em energia (milho, cevada, “corn glúten”, entre outros) ou na utilização 

de silagem de milho complementada com fontes proteicas (Rodrigues, 1997). Este tipo de 

alimentação inicia-se logo a seguir ao período de desmame e mantém-se até o animal atingir o 

peso de abate. 

Para  a  produção intensiva  devem ser  escolhidos,  preferencialmente,  animais  com elevada 

velocidade  de  crescimento  e  alta  eficácia  alimentar,  com  maturação  tardia  e  de  grande 

formato. Em trabalhos realizados na Estação Zootécnica Nacional (Lemos, 1990), foi avaliado 

o crescimento de novilhos de raças autóctones e os seus cruzamentos.  A alimentação teve 

como base aveia e silagem de milho. A variação dos pesos está registada na Tabela 1.

Tabela 1 – Desempenho de bovinos da raça Alentejana e seus cruzamentos em sistemas 

intensivos

Raça PV início (kg) PV final (kg) GMD (kg)
Alentejana 233

272

516

451

1,188

1,386
Simmental x Alentejana 358

321

576

520

1,419

1,422
Charolês x Alentejana 358

306

566

500

1,356

1,386
Salers x Alentejana 327 527 1,302
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Apesar da resposta positiva da raça Alentejana à disponibilidade energética desta alimentação, 

o seu cruzamentos com raças exóticas evoluiu de forma mais satisfatória.  É um resultado 

previsível pois as condições de produção permitiram a manifestação do potencial dos animais 

com maior velocidade de crescimento.

2.2.1.2.2 Sistema semi-intensivo (18 meses e 24 meses)

Nos sistemas semi-intensivos o crescimento dos novilhos é mais lento pela preferência dada 

ao  aproveitamento  dos  recursos  de  pastagens  naturais  ou  melhoradas.  Nos  períodos  de 

escassez os animais são suplementados com forragens produzidas na exploração e produtos 

concentrados (Rodrigues, 1997). Ou seja, os animais têm fases de crescimento rápido, nas 

fases de pastoreio, alternado com crescimento lento, na fase de suplementação (Cláudio et al., 

1988) tirando partido da produção sazonal das pastagens e atingindo o peso de abate com 18 

meses ou 24 meses de idade, dependendo da altura do ano em que nasceram (Silva, Lemos & 

Portugal, 1991). Nestes sistemas existem três períodos de produção: o período de pastoreio, o 

período de suplementação e o período de acabamento. 

Os animais  nascidos  no Inverno chegam à fase de desmame mais  pesados,  pois  as  mães 

apresentam  uma  maior  produção  de  leite,  como  consequência  da  melhor  quantidade  e 

qualidade das pastagens na Primavera. Após o desmame passam seis meses em pastoreio e 

suplementação. Chegando à Primavera, os novilhos, mantêm-se na fase de pastoreio, finda a 

qual são sujeitos à fase de acabamento e abatidos por volta dos 18 meses de idade.

Na  Tabela  2  estão  referidos  ganhos  médio  diários  (GMD)  de  novilhos  num  sistema  de 

produção de 18 meses. 

Tabela 2 – Ganhos médios diários (kg/dia) de novilhos num sistema de produção semi-

intensivo com abate aos 18 meses (Cláudio, Lemos, Silva & Portugal, 1992)

Raças Suplementação Pastoreio Acabamento Total
Mertolenga 0,345 0,642 0,893 0,569

Charolês x Mertolenga 0,410 0,940 0,913 0,696
Alentejana 0,413 0,991 1,239 0,791

Charolês x Alentejana 0,515 1,128 1,445 0,925

Os maiores GMD verificaram-se nos cruzamentos de Alentejana com Charolês, apresentando-

se um cruzamento vantajoso neste tipo de sistema de produção de novilhos com 18 meses. No 

entanto,  a  raça  Alentejana  na  fase  de  acabamento  apresentou  uma  maior  velocidade  de 

crescimento  do  que  o  Charolês  cruzado  com  Mertolenga  (Cláudio  et  al.,  1992),  o  que 
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demonstra  que  a  raça  Alentejana  possui  um potencial  de  produtividade  que  se  evidencia 

quando existe elevada disponibilidade energética.

Normalmente os animais nascidos no Verão apresentam um peso inferior ao desmame, em 

relação aos animais nascidos no Inverno, pois a disponibilidade de pastagem é inferior e de 

menor qualidade relativamente à Primavera, repercutindo-se na produção leiteira das mães. 

Assim, após o desmame, entram numa fase de pastoreio que coincide com a Primavera. Após 

esta  fase,  segue-se  a  fase  de  suplementação  até  ao  início  da  Primavera  seguinte,  que 

corresponde a uma segunda fase de pastoreio. A fase de acabamento é feita após este período 

e os animais atingem o peso de abate aos 24 meses de idade.

A Tabela 3 refere-se aos GMD em cada fase de produção de novilhos puros e cruzados num 

sistema  de  produção semi-intensivo  com abate  aos  24 meses.  No período de  pastoreio  e 

suplementação  os  animais  foram  alimentados  com  silagem  de  erva  e  no  período  de 

acabamento a alimentação consistiu em silagem de milho

Tabela 3 – Ganho médio diário (kg/dia) nas diferentes fases de produção num sistema semi-

intensivo com abates aos 24 meses (EZN, 1990)

1ºPastoreio Suplementação 2º Pastoreio Acabamento
Alentejana 0,644 0,680 0,791 1,046

Charolês x Alentejana 0,694 0,765 0,826 1,327
  

Ao observar os valores dos diferentes ganhos médios diários é possível constatar que num 

sistema  de  produção  de  24  meses,  o  cruzamento  de  Alentejana  com  Charolês  é, 

significativamente mais vantajoso que novilhos puros, especialmente na fase de acabamento. 

No entanto, nas fases de pastoreio o Alentejano apresenta-se com um GMD muito próximo do 

novilho Cruzado, pois apesar do elevado potencial  de crescimento de um animal cruzado, 

quando a alimentação é mais precária essa característica não se evidencia.  
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 2.2.1.2.3 Sistema extensivo (idade de abate 30 a 36 meses)

Este tipo de sistema já não é muito comum nas condições nacionais de engorda para carne. É 

um sistema de produção mais associado à produção de raças autóctones que estão 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 mais dependentes do meio ambiente do que da acção do Homem.

As fases de produção alternam-se em fases de pastoreio mais suplementação com fases de 

pastoreio. A sequência das fases é idêntica aos sistemas de produção de 18 e 24 meses, tendo 

como única diferença a soma de mais um ano.

Assim,  animais  nascidos  no  Inverno  e  desmamados  no  final  da  Primavera,  passam,  em 

seguida, por cinco fases. A primeira é a fase de pastoreio e suplementação que se inicia no 

final da Primavera e termina no início da seguinte. Segue-se a fase de pastoreio durante a 

segunda  Primavera.  A  partir  daqui  existe  uma  repetição  das  fases  e  no  final  da  terceira 

Primavera os animais entram na fase de acabamento sendo abatidos com 30 meses.

Os animais nascidos no Verão passam pelas mesmas fases, com a única diferença de passarem 

a primeira fase a seguir ao desmame em pastoreio durante a Primavera. O abate é feito por 

volta  dos  36  meses.  Na Tabela  4  encontram-se  esquematizadas  as  diferentes  fases  acima 

referidas 

Tabela 4 – Fases de produção do sistema extensivo de animais nascidos no Inverno e no 

Verão (30 e 36 meses)

Animais nascidos no Verão Animais nascidos no Inverno

Nascimento Verão
 Desmame

1ª Fase de Pastoreio

1ª Fase de Pastoreio + Suplementação

2ª Fase de Pastoreio

2ª Fase de Pastoreio + Suplementação

3ª Fase de Pastoreio

Acabamento para abater aos 36 meses

 Nascimento Inverno
 Desmame

1ª Fase de Pastoreio + Suplementação

1ª Fase de Pastoreio

2ª Fase de Pastoreio + Suplementação

2ª Fase de Pastoreio

Acabamento para abater aos 30 meses
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2.2.2 Animais utilizados na produção de carne nacional

Para a produção de carne são utilizados, principalmente, efectivos de raças autóctones, raças 

exóticas,  animais  cruzados  e  machos  provenientes  de  efectivo  leiteiro.  Para  entender  a 

dinâmica de produção de carne nacional, é necessário recuar um pouco no tempo e mencionar 

as alterações de políticas e os incentivos que tiveram lugar no passado. 

Por  volta  da  década  de  60,  foi  estimulada  a  importação  de  várias  raças  exóticas  como 

alternativas de produção. Algumas não sobreviveram, em termos produtivos, enquanto que 

outras adaptaram-se, por exemplo o Limousine e Charolês, e até hoje mantêm-se como forte 

influência  na  produção.  Entre  as  décadas  de  60  e  80,  passaram  a  ser  frequentes  os 

cruzamentos  industriais  das  raças  autóctones  com as  raças  exóticas,  o  que,  por  um lado, 

aumentou a capacidade de crescimento e a conformação dos filhos e, por outro, colocou em 

risco de extinção as raças nacionais (Gama et al, 2004).

Como consequência,  entre  as  décadas  de  70  e  90,  os  Serviços  Oficiais  do  Ministério  da 

Agricultura,  estimularam a  implementação  dos  primeiros  Livros  Genealógicos  e  Registos 

Zootécnicos  com a  finalidade  de  defender  e  melhorar  o  património  genético  nacional.  A 

responsabilidade destas acções a partir da década de 80 foi progressivamente transferida para 

a Associações de Criadores. Actualmente, todas as raças autóctones têm uma Associação de 

Criadores que é responsável pelo livro Genealógico e pelo programa de melhoramento da raça 

e mantêm uma estreita colaboração com os Serviços Oficiais.

É  preciso  também  referir  que  por  volta  da  década  de  80  foi  instituído  um prémio  pelo 

nascimento  de  vitelos  puros  das  raças  autóctones  filhos  de  animais  inscritos  no  Livro 

Genealógico,  o  que  incentivou  os  produtores  a  inscrever  os  seus  animais  nos  Livro 

Genealógicos e a manterem o seu efectivo em linha pura. 

Em 1992,  associadas  à  reforma  da Política  Agrícola  Comum (PAC),  foram instituídas  as 

designadas medidas agro-ambientais (Reg. 2078/92) que incentivaram a adopção de práticas 

menos nocivas para o ambiente  e a diversificação de produção agrícola.  Para além disso, 

incentivaram a certificação de produtos tradicionais  com o intuito  de garantir  qualidade e 

fornecer ao consumidor mais informações sobre o produto. Estas medidas impulsionaram de 

forma  positiva  a  prevenção  de  extinção  de  várias  raças  e  permitiram  a  sua  afirmação 

comercial, contribuindo para a sua sustentabilidade. 

Os  Regulamentos  nº  445/2002  e  nº  817/2004,  asseguram  a  continuidade  de  ajudas  aos 

criadores de raças bovinas autóctones em risco de extinção. Nos bovinos nacionais, as únicas 

raças que ultrapassaram este estatuto foram a Alentejana e a Mertolenga.
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Voltando à caracterização do efectivo bovino nacional, este é constituído por vacas aleitantes 

(raças autóctones, raças exóticas produtoras de carne e descendentes dos seus cruzamentos). 

As vacas leiteiras, como a Frísia, contribuem também de forma importante para a produção de 

carne.

Existem,  actualmente,  em  Portugal  as  seguintes  raças  bovinas:  Alentejana,  Arouquesa, 

Barrosã, Brava, Cachena, Garvonesa, Marinhoa, Maronesa, Mertolenga, Minhota, Mirandesa, 

Preta,  Ramo  Grande,  Jarmelista  e  Algarvia.  As  duas  últimas  raças,  consideradas  quase 

extintas,  iniciaram em 2006 um programa de melhoramento.  As principais  raças  exóticas 

utilizadas  em Portugal são a Limousine,  seguida da Charolesa e Salers (DGV, 2006). Em 

Portugal, o número total de vacas é de, aproximadamente, 726 000 animais (INE, 2007). O 

efectivo  aleitante  corresponde a  55%,  e  só  17% destas  são fêmeas  autóctones  e  exóticas 

produzidas em linha pura. Do exposto pode concluir-se que a utilização de vacas cruzadas 

para a produção de carne é exercício comum nas explorações portuguesas.  

2.2.2.1 Cruzamento entre raças

É frequente, na produção de animais de carne, o cruzamento entre mães autóctones e pais 

exóticos, pois um animal cruzado é um intermédio genético que pode, em relação aos pais de 

linha pura, apresentar características produtivas mais adaptadas aos objectivos que se pretende 

atingir, nomeadamente em sistemas intensivos (Cundiff, 1970, cit. Gregory & Cundiff, 1980). 

Segundo Koger (1980 cit. por Restle et al, 2002) o objectivo do cruzamento em bovinos de 

carne é o de maximizar a soma dos valores aditivos (diferença de raças) e os valores não 

aditivos (heterose) nas características de importância económica.

Os valores aditivos correspondem às características inerentes da raça pura, como a velocidade 

de crescimento, a conformação da carcaça, a deposição de gordura, o peso ao desmame, a 

adaptação ao meio, entre outras.

A heterose, ou vigor híbrido, resulta do cruzamento entre duas raças e pode ser calculada pela 

diferença entre o desempenho para uma característica da geração F1 (primeira geração do 

cruzamento entre pais de raças diferentes em linha pura) e a média do desempenho das raças 

em linha pura para a mesma característica (Teixeira & Albuquerque, 2005). 

Por exemplo, a raça autóctone Mertolenga é vista como uma raça precoce, de peso não muito 

elevado, que apresenta índices de reprodutivos muito elevados, como a taxa de fertilidade e a 

taxa  de  fecundidade.  Por  outro  lado,  a  raça  Charolesa  é  uma  raça  pesada  com  grande 

capacidade  de crescimento  que não se encontra  muito  bem adaptada ao regime extensivo 
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(Cláudio,  1988).  O cruzamento  entre  estas  duas  raças  permite  dispor,  com o  mínimo  de 

investimento, de filhos adaptados às condições difíceis de regime extensivo com velocidades 

de crescimento superiores às verificadas na raça autóctone.

2.2.2.2 Produção em linha pura

Segundo Cláudio (1986), a produção em linha pura tem como objectivos principais manter 

núcleos de efectivos em linha pura e seleccionar os melhores machos e fêmeas da raça. A 

função principal é de produzir fêmeas da raça considerada, não só para manter os efectivos, 

como também, abastecer as explorações de multiplicação (Ralo, 1980).

Assim, os núcleos de linha pura de raças exóticas têm, como principal objectivo, produzir 

reprodutores  para  venda  a  criadores  interessados  na  prática  de  cruzamentos  (Ralo  & 

Guerreiro,  1981).  Desde  1999 que  o  número  de  bovinos  da  raça  Charolesa  tem vindo  a 

diminuir,  o contrário tem sido verificado no número de animais da raça Limousine.  Desta 

forma o total de bovinos exóticos tem-se mantido constante nos últimos anos (DGV, 2006).

Os núcleos  de animais  de raças  autóctones  em linha  pura  têm vindo a  aumentar  os  seus 

efectivos. Entre 1999 e 2006, o total de fêmeas adultas autóctones activas inscritas no Livro 

de Adultos (LA), cresceu em 2963 cabeças (Tabela 5). Das 67 031 fêmeas de raça bovina 

autóctone, 14,5% são da raça Alentejana e 15,2% Mertolengas (DGV, 2006). A razão deste 

crescimento prende-se com medidas nacionais e europeias criadas no sentido de preservar e 

melhorar as raças autóctones.

Actualmente, a UE apresenta uma política de defesa da produção em regime extensivo, de 

preservação e melhoramento das raças autóctones e de produção de alimentos tradicionais e 

certificados como Denominações de Origem ou Indicações Geográfica Protegidas. A nível 

nacional  instituiu-se  o  Programa  de  Preservação  e  Melhoramento  Genético  denominado 

Regime de Ajudas à Preservação e Melhoramento das Raças Autóctones, Raças Exóticas e 

Raças Bovina Frísia, regulamentado pela Portaria 1109-A/2000. Estas medidas aliciaram os 

produtores  a  investir  em  efectivos  bovinos  autóctones  e  as  respectivas  Associações  de 

Criadores a criarem programas de melhoramento e selecção dos melhores exemplares da raça. 

Com o aumento de animais  e de criadores  de raças  autóctones,  surgiu a possibilidade de 

comercializar produtos tradicionais com características únicas, reconhecidos por sistemas de 

certificação  europeus  que  garantem  a  qualidade  dos  mesmos,  portanto  com  maior  valor 

acrescentado.
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Tabela 5 – Efectivo de fêmeas de raças bovinas autóctones nos anos de 1999 e 2006 (DGV, 

2006)

Ano

Raças Autóctones

1999 2006

Alentejana 7400 9744
Arouquesa 5900 5800

Barrosã 7400 6900
Brava 9000 8950

Marinhoa 3900 2300
Maronesa 6300 5214

Mertolenga 6673 10215
Mirandesa 6500 5821

Preta 4000 2899
Cachena 610 1150
Minhota 5950 6800

Garvonesa/Chamusca 124 172
Ramo Grande 311 996

Jarmelista ---- 38
Algarvia ---- 32

Total 64068 67031

2.3 A raça Alentejana

A raça Alentejana, a mais popular das raças autóctones no Alentejo, recebeu a designação 

toponímica da sua região de criação. Por volta de 1870 são feitos os primeiros registos desta 

raça (Rosado et al., 1981)

Representada  por  animais  rústicos,  enérgicos  e  dóceis,  a  raça  Alentejana  era  utilizada  na 

lavoura  dos  solos  argilosos  da  sua  região  de  origem.  A sua  alimentação  era  à  base  dos 

restolhos de cereais, palhas e algumas pastagens. Com a mecanização da agricultura a criação 

destes animais foi reduzida substancialmente. A sua produção passou a ter como objectivo 

tirar  partido  das  suas  características  produtoras  de  carne  (Almeida,  1986).  Alterou-se  o 

sistema de maneio de forma a que os animais aproveitassem as capacidades forrageiras das 

pastagens sob os montados existentes no Alentejo.  
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Os concelhos que integram a área geográfica de produção da raça bovina Alentejana são os 

seguintes (Caderno de Especificações da Carnalentejana):

-todos os concelhos dos Distritos de Portalegre, Évora e Beja;

-os concelhos de Alcochete, Montijo, Palmela, Setúbal, Alcacér do Sal, Grândola, Santiago do 

Cacém e Sines do Distrito de Setúbal;

-os concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Coruche, Almeirim, Alpiarça, Santarém, 

Chamusca,  Golegã,  Vila  Nova  da  Barquinha,  Constância,  Abrantes,  Sardoal  e  Mação  do 

Distrito de Santarém

-os concelhos de Proença-a-Nova, Vila Velha do Ródão, Castelo Branco e Idanha-a-Nova do 

Distrito de Castelo Branco. 

2.3.1 Características da raça

O padrão da raça bovina Alentejana é definido pela Portaria nº375/70. Os animais desta raça 

apresentam as seguintes características:

- grande formato e proporções médias, de regular musculatura, constituindo no seu todo um 

conjunto harmónico;

- pelagem vermelha, com tons que vão desde o claro trigueiro até ao retinto cor de mogno, 

mucosas almaradas e pele solta, elástica;

- andamentos fáceis, correctos 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 pêlos lisos;

-  fronte  ligeiramente  convexa,  sobretudo  no  sentido  transversal;  orelhas  bem  inseridas, 

horizontais e revestidas de pêlos 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 regular tamanho, 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 pêlos compridos e lisos ou, por vezes, 

encaracolados (nos machos);
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- 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 arredondado gradualmente à medida que se 

aproxima da região abdominal;

- flanco curto;

- úbere relativamente desenvolvido e regularmente implantado;

- nádega relativamente descida tendendo para convexilínea;

- coxa larga e comprida, mas de massas musculares pouco profundas;

- membros de tamanho e grossura médios, bem musculosos e regularmente aprumados;

- braço e antebraço fortes;

- espádua comprida e larga;

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

- unhas bem conformadas, sólidas e lisas

Segundo Rosado et al.  (1981), devido à adaptação da raça ao  habitat e à utilização como 

animal de tracção, a raça Alentejana apresenta os seguintes defeitos:

- desenvolvimento deficiente da garupa, da coxa e da nádega;

- membros desaprumados, sobretudo os posteriores;

- predomínio do terço anterior sobre o posterior;

- estrangulamento e achatamento do costado e ligação defeituosa com o dorso e a garupa;

- cabeça e cornos grandes;

- barbela exageradamente desenvolvida.
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Figura 6 – Fêmea da raça Alentejana 

Na  Figura  6  encontra-se  representado  um  exemplar  da  raça  bovina  Alentejana.  As 

características morfofuncionais da raça Alentejana, indicadas na Tabela 6, foram recolhidas 

pela  Associação  de Criadores  de Bovinos  de Raça  Alentejana  (ACBRA) nas  explorações 

aderentes ao Livro Genealógico. 

Tabela 6 - Características morfofuncionais da Raça Alentejana – Animais adultos

(ACBRA, sem data)

Macho (m) Fêmea (m)

Altura ao garrote 1,50± 0,02 1,34±0,60

Altura no meio do dorso 1,44 ±0,01 1,32±0,50

Altura à entrada da garupa 1,50± 0,02 1,37±0,59

Altura na base da cauda 1,47± 0,02 1,33±0,67

Comprimento do tronco 1,77± 0,02 1,617±0,900

Altura do tórax 0,867± 0,02 0,750±0,007

Largura anterior da garupa 0,734± 0,059 0,557±0,004

Largura bicoxo-femural 0,548± 0,014 0,492±0,060

Comprimento da garupa 0,626± 0,009 0,558±0,430

Perímetro torácico 2,373± 0,046 2,057±0,900

Peso vivo 1010,5± 46,7 704±9,0
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2.3.2 Maneio Reprodutivo

Na maioria das explorações, a época de cobrição é descontínua, ou seja, o touro é reunido 

com as vacas nos meses de Outubro ou Novembro e é retirado nos meses de Maio ou Junho. 

A época de nascimentos mais comum vai desde Junho até Janeiro com maior concentração de 

partos em Agosto e Setembro (Silva, Silva & Lemos, 1993).

Algumas explorações mantêm o touro junto com as vacas durante todo ano. Apesar de não ser 

o mais recomendado, pelas diversas desvantagens de que foram anteriormente mencionadas, 

existem alguns Produtores que vêem esta forma de maneio mais proveitosa pois a vacada 

apresenta maior fertilidade e fecundidade em cada ano. A razão para este facto prende-se com 

a presença constante do touro junto das vacas e qualquer fêmea que esteja em fase éstrica é 

identificada  pelo  touro.  Assim,  existem  mais  nascimentos  num ano,  em  oposição,  a  um 

maneio com separação do touro, pois se por ventura uma vaca se encontrar no período fértil 

no intervalo de tempo em que o touro está ausente, essa vaca não será coberta. No entanto, os 

custos de tratamento e organização da vacada com partos mais dispersos no ano e lotes de 

bezerros mais homogéneos justificam a utilização de um maneio reprodutivo descontínuo.

As novilhas  estão aptas  para se  juntarem às mães,  cerca  dos dois anos de idade e o seu 

primeiro parto  ocorre,  por volta,  dos três anos de idade.  A idade de refugo de uma vaca 

Alentejana é 12-13 anos. Os touros são colocados junto com as vacas, como reprodutores, por 

volta dos 3 anos de idade. 

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

explorações  que  utilizam  a  inseminação  artificial  que  é  organizada  e  coordenada  pela 

ACBRA.

A fecundidade das vacas Alentejanas, nas condições habituais de exploração, varia entre os 70 

e os 80% com 0,8 partos por ano. Os partos ocorrem normalmente sem incidentes registando-

se apenas alguns casos de prolapso uterino (Rosado et al., 1981). 

2.3.3 Maneio Alimentar

A alimentação  das  mães,  dos  touros  e  dos  animais  de  engorda  é  distinta.  As  vacas  são 

mantidas em regime extensivo. Na altura da Primavera alimentam-se de pasto e no Verão 

alimentam-se do restolho e palhas das culturas cerealíferas. No final desta estação pode ser 

necessário fornecer suplemento alimentar antes das primeiras chuvas de Outono. No Outono e 

Inverno, alimentam-se de pastagens naturais ou melhoradas e de bolotas ou landes. Quando as 
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condições  se  apresentam precárias  para  o  desenvolvimento  de  pastagem,  os  animais  são 

suplementados com palha ou feno e, muito raramente, com concentrado de manutenção. 

O desmame  dos  vitelos  é  feito  entre  os  6  e  8  meses.  Nos primeiros  3  meses  de vida  o 

crescimento do vitelo depende do leite materno (Grave, 1993), dos 3 aos 6 meses de idade o 

vitelo consome o leite materno mas começa já a ingerir alimento sólido, como as ervas da 

pastagem e concentrados que são postos à disposição em comedouros selectivos para vitelos. 

Este maneio tem como objectivo garantir um bom crescimento do vitelo diminuindo o stress 

sentido na fase do desmame altura em que os vitelos são separados das mães, evitando efeitos 

secundários  associados  à  transição  brusca  de  consumo de  leite  materno  para  ingestão  de 

alimento sólido, como perdas de peso e eventuais diarreias (comunicação pessoal Bagulho 

Silva, 2007). 

Após o desmame os filhos são colocados em cercas, separados das mães, em regime alimentar 

semi-intensivo.  Os animais passam por fases de pastoreio e pastoreio com suplementação, 

conforme a época do ano e o nascimento. Por volta dos 14-16 meses de idade, são submetidos 

a uma fase de acabamento, cuja alimentação é à base de concentrado e palha/feno até à altura 

do abate, que na maioria das vezes tem uma duração de 2 meses.

2.3.4 Selecção e melhoramento da raça Alentejana

 

O Livro Genealógico (LG) da raça Alentejana foi instituído em 1970 pela Direcção Geral dos 

Serviços Pecuários e em 1986 passou para a responsabilidade da Associação de Criadores de 

Bovinos da Raça Alentejana (ACBRA), criada em 1981. Os Animais inscritos no LG devem 

possuir as características típicas da raça, com a finalidade de manter, proteger e melhorar a 

raça autóctone, tentando não perder a elevada adaptação que estes animais possuem no seu 

habitat natural. A ACBRA é, também, responsável pela selecção e melhoramento da raça. Em 

2003, a ACBRA reuniu a avaliação genética de reprodutores da raça bovina Alentejana num 

catálogo para consulta dos produtores.

Segundo Carolino (2006), para as Associações de Criadores as prioridades de melhoramento 

da raça são: a melhoria da características maternais e da qualidade de carne, sem a perda da 

“rusticidade”  ou  capacidade  de  adaptação  que  os  animais  apresentam  às  condições 

ambientais. Mas nem sempre têm sido seleccionados os critérios mais correctos para atingir 

esse objectivo. Actualmente, na ACBRA, realizam-se testes de performance, para selecção 

dos  futuros  reprodutores,  que  avaliam a  velocidade  de  crescimento  e  a  conformação  dos 

animais. Estes são cedidos pelos próprios criadores para a realização dos testes. 
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2.3.5 Características produtivas

Por volta dos anos 60, foram realizados vários estudos para avaliar a capacidade produtiva de 

da  raça  Alentejana,  em cujos  resultados  se  basearam as  primeiras  provas  de  selecção  de 

reprodutores masculinos (ACBRA, sem data).

Em 1973, na Estação do Fomento Pecuário do Alto Alentejo (Coudelaria de Alter),  foram 

realizados  testes  com bovinos  da  raça  Alentejana  que  revelaram um ganho  médio  diário 

(GMD) de peso de 1,417 kg, quando alimentados com 2kg palha/dia/animal e concentrado ad 

libitum. Em 1980, foram realizados, no mesmo local, novos testes a novilhos alentejanos, com 

a variante da alimentação ser à base de 2kg de palha/animal/dia e 2kg de concentrado por 

cada 100kg de peso vivo. O resultado foi um GMD de 1,388kg. Estes valores demonstram “o 

alto valor zootécnico desta raça bovina” cujo “ganho médio diário que se situa ao nível das 

melhores raças mundiais” (Rosado et al., 1981). Estes testes foram realizados num período de 

140 dias com pesagens de 28 em 28 dias.

Ao longo dos anos, a população bovina Alentejana tem sofrido uma evolução no sentido do 

aumento do seu peso vivo. Isto foi verificado pela avaliação da média ponderal do peso vivo 

obtida no ano de 1965 e 1980 que se encontram representados na Figura 7.

Figura 7 – Média Ponderal obtida nos anos de 1965 e 1980
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Desde então, foram feitos vários estudos sobre a potencialidade dos novilhos Alentejanos em 

linha pura e cruzados,  em diversos sistemas de produção. Na Tabela  7 estão descritos os 

Ganhos Médio Diários e  Índices  de Conversão (IC) em diferentes  trabalhos  com machos 

Alentejanos puros submetidos a sistemas de produção intensivos.  O IC é a quantidade de 

matéria seca (MS) ingerida para aumentar 1kg do peso vivo.

Não é possível fazer comparações directas entre os trabalhos pois os animais encontram-se em 

diversos intervalos de pesos vivos, o que significa diferentes fases de produção e utilizam 

diferentes regimes alimentares. Mas é possível concluir que a raça Alentejana apresenta, em 

todos eles, elevada potencialidade de crescimento.

Tabela 7 – Velocidade de crescimento e indíce de conversão de Novilhos Alentejanos 

submetidos a sistemas de produção intensivos (Fraústo da Silva, 1996 e Carolino, 2006)

Raça Peso vivo (kg) GMD (kg/dia)

Índice de 

Conversão 

(kgMS/kgPV)

Referência

Alentejana

263 – 477

267 – 495

1,304

1,366

Barata, 1990

233 – 374

230 – 375

220 – 378

1,006

1,047

1,129

7,067

6,777

6,433

Correia, 1986

258 – 338

338 – 500

1,1

1,290

6,5

7,4

Grave e Vaz 

Portugal, 1988

353 – 456

456 – 516

1,133

1,069

6,42

7,66

Lemos, 1989

181 – 435 1,301 5,705 Portugal et al.,

1973a  
259 – 454 1,396 5,770 Portugal et al.,

1973b  
275 – 525 1,362 5,256 Silva, 1988

---- 1,253 6,11 Carolino, 2006
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2.3.6 Características das carcaças dos novilhos Alentejanos

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,  etc).  Na Tabela  8 estão descritas  as  médias  dos pesos  das  carcaças, 

rendimento de desmancha e pesos dos grupos de peças de 7701 novilhos Alentejanos abatidos 

com uma idade média de 21,3 meses, entre 1995 e 2004, excepto o ano de 2000 (Carolino, 

2006)  

Tabela 8- Peso de carcaça, rendimento de desmancha, peso dos grupos de peças e suas 

percentagens em novilhos Alentejanos (Carolino,2006)

Peso (kg) %
Peso de Carcaça 353,115 ---

Rendimento de Desmancha --- 70,126
Peças Extra 24,900 7,052*

Peças de Primeira 130,352 36,915*
Peças de Segunda 61,969 17,459*
Peças de Terceira 30,706 8,696*

* percentagem em relação ao peso de carcaça

2.4 Produtos certificados

A Europa  apresenta  uma  variedade  de  culturas  e  tradições  que  se  espelha  nos  múltiplos 

produtos característicos de cada região, tanto no que se refere a alimentos como a bebidas. 

Desde da década de 80 que a União Europeia começou a revelar um esforço para garantir a 

qualidade  de  produtos  alimentares,  inicialmente  através  da  rotulagem  da  qualidade  dos 

vinhos. Na continuidade desta ideia, para evitar imitações, garantir qualidade e segurança na 

produção dos  alimentos  característicos  de cada  região,  a  reforma  da  PAC de 1992 criou 

sistemas de protecção conhecidos  como DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP 

(Indicação Geográfica Protegida) com a finalidade de promover e proteger os valores dos 

produtos tradicionais. A política foi baseada em sistemas nacionais já existentes, como a AOC 

Francesa  (Apellation  d’Origine  Contrôlée)  e  a  DOC  Italiana  (Denominazione  d’Origine 

Controllata).  Desta  maneira,  passou  a  existir  um  controlo  uniforme,  dentro  da  União 

Europeia, que estabeleceu condições justas de concorrência entre produtores.
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O objectivo  da  política  de  qualidade  dos  alimentos  de  origem animal  e  vegetal,  é  o  de 

encorajar a diversidade de produção agrícola, proteger os nomes tradicionais de imitações e 

uso  inapropriado  e  ajudar  o  consumidor  a  conhecer  as  características  específicas  de  um 

produto (UE, 2007). O consumidor pode assim identificar facilmente, num estabelecimento de 

venda, produtos de características específicas através dos símbolos DOP e IGP. Os símbolos 

utilizados são apresentados na Figura 8.

Figura 8 – Símbolos que identificam produtos agrícolas certificados. Da esquerda para a 

direita - DOP e IGP.

                

Existem outras categorias  de produtos de características  específicas  mas neste  trabalho só 

serão mencionados os produtos DOP e IGP. 

Produtos DOP são aqueles cujas características são devidas somente à sua exploração a uma 

determinada região e aos métodos tradicionais dos seus produtores. Assim, um produto DOP 

tem de passar todas as fases de produção dentro da área designada. 

Por outro lado, um produto IGP tem a característica ou a reputação de estar associado a uma 

determinada área,  em que pelo menos uma das fases de produção é processada dentro da 

região designada. As matérias-primas podem ser adquiridas noutra região. 

Na União Europeia existem acima de 700 produtos específicos certificados e, em 2006, 96 

eram Portugueses (INE, 2007). Os principais representantes destes produtos certificados são a 

Itália, a França, a Espanha, seguidos de Portugal.  

Em Portugal, estão certificados como DOP ou IGP onze produtos de carne de bovino de raças 

autóctones que se encontram enumerados na Tabela  9. Em 2001, a produção de carne de 

bovino autóctone com maior  peso correspondeu à  Carnalentejana  com 42,6%, seguido da 

Mirandesa com 15,3% e da Mertolenga com 14,6% (Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica, 2003). No ano de 2003, a ordem não se alterou nos principais produtores de carne, 

apesar de a produção da Carnaletejana ter subido para 47%, a Mirandesa desceu para 14% e a 
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Mertolenga para 12% (Rodrigues, 2006). Os restantes produtos apresentaram valores muito 

inferiores.

A Carnalentejana é, assim, a carne bovina de raça autóctone com maior peso no mercado 

nacional. Este facto resulta da capacidade crescente de produção e à imagem criada, junto do 

consumidor, como produto de qualidade.

Tabela 9– Produtos nacionais de origem bovina certificados como DOP ou IGP (Ministério da 

Agricultura de Desenvolvimento Rural e Pescas [MADRP], 2007)

Raça DOP IGP

Arouquesa “Carne Arouquesa”

Barrosã “Carne Barrosã”

Cachena “Carne Cachena ou Peneda”

Maronesa “Carne Maronesa”

Mirandesa “Carne Mirandesa”

Pura ou cruzamentos com 

Mirandesa, Barrosã ou 

Maronesa

“Carne de Bovino Cruzado 

dos Lameiros do Barroso”

Marinhoa “Carne Marinhoa”

Mirandesa, Arouquesa ou 

seus cruzamentos

“Vitela de Lafões”

Alentejana “Carnalentejana”

Mertolenga “Carne Mertolenga”

Preta “Carne da Charneca”
 

Segundo Rodrigues (2006) existem vantagens para a produção carne de bovino autóctone 

associada  a  DOP,  IGP  ou  outra  certificação:  a  produção  é  valorizada,  o  escoamento  no 

mercado é garantido e o preço ao produtor é estável.

2.5 Carnalentejana SA

A Carnalentejana SA foi criada com o objectivo de valorizar a produção de raça Alentejana e 

garantir ao produtor o escoamento para o mercado. Assim, em Junho de 1992, foi constituída 

por escritura pública a Carnalentejana SA – Agrupamento de Produtores de Bovinos da Raça 
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Alentejana, sedeada no Sítio do Moinho de Vento, em Elvas, na qual participaram trinta e três 

criadores. 

Todos  os  serviços  de  abate,  desmancha,  transformação,  embalagem  e  distribuição  são 

realizados em matadouros dentro da área geográfica e aprovados pela entidade certificadora, a 

Certialentejo.

Em 1992, os produtos da Carnalentejana eram vendidos de forma desmanchada e embalados 

sob vácuo ao Grupo Jumbo/Pão de Açúcar, na loja de Cascais. O produto era vendido ao 

balcão sem qualquer rotulagem que o identificasse. Os outros clientes da Carnalentejana eram 

talhos da área de influência do Matadouro de Sousel.

O registo do logótipo foi feito em 1993 e passou a identificar a carne nas lojas de Cascais e 

Pão de Açúcar das Amoreiras.

Em 1994, a Carnalentejana foi reconhecida como Denominação de Origem, e nesse mesmo 

ano realizou  uma campanha  publicitária  para  divulgar  a  marca,  o  modo de  produção em 

extensivo  e  os  seus  estatutos.  O  resultado  foi  possibilitar  a  subida  dos  preços  pois  a 

disponibilidade de produtos não permitiu o aumento de vendas.

Em 1995, foi realizada uma campanha de promoção de “Carne de Bovino em Extensivo e de 

Qualidade”,  em  conjunto  com  as  raças  espanholas  Avilenha-Negra  Ibérica,  Morucha  e 

Retinta.  A partir  deste  momento,  a  entrada  de  novos  associados  permitiu  o  aumento  do 

número de novilhos a comercializar, o que alargou as vendas a todas as lojas Jumbo/Pão de 

Açúcar.

Em 1996, o grupo Sonae tornou-se cliente da Carnalentejana, colocando o produto à venda no 

supermercado Modelo de Elvas. Mais tarde alargou-se para outras lojas. Neste mesmo ano, a 

crise de BSE levou a uma quebra do consumo da carne de bovino. No entanto, as vendas da 

Carnalentejana não foram influenciadas, pois a imagem de produção controlada e certificada 

transmitiu ao consumidor segurança e a possibilidade de identificar a origem e o modo de 

produção  a  que  os  animais  tinham  sido  submetidos.  Em  Junho  desse  mesmo  ano  foi 

reconhecida como Denominação de Origem Protegida (DOP)

Em 1998, como resultado da crise de BSE, com o embargo europeu aos bovinos e carnes de 

bovinos  portugueses,  foram sentidas  grandes  dificuldade  junto  dos  produtores  de bovinos 

portugueses. Mais uma vez,  a comercialização da Carnalentejana manteve-se sem quebras 

pois não houve nenhum caso de BSE nos seus efectivos. No entanto, nas vacas de refugo 

sentiu-se uma queda do preço pois não são reconhecidas como DOP.

Em  1999,  a  Carnalentejana  começou  a  vender  para  o  Grupo  Jerónimo  Martins,  mais 

especificamente, para a cadeia Feira Nova. 
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Actualmente vende também para as lojas Pingo Doce, Leclerc e El Corte Inglês.  

Dos  trinta  e  três  accionistas  fundadores,  passou-se  em  2008  para  cento  e  trinta  e  dois 

accionistas. O crescimento da Carnalentejana permitiu um aumento do volume das vendas e 

do leque de variedade de produtos à disposição do consumidor.

A Carnalentejana pode apresentar-se comercialmente nas seguintes formas:

- Meias carcaças ou quartos de carcaça refrigeradas;

-  Peças  refrigeradas  inteiras  acondicionadas  sob  vácuo  ou  fatiadas  acondicionadas  em 

atmosfera modificada, e peças inteiras congeladas;

-  Preparados,  tais  como,  carne  picada,  salsichas  frescas  e  hambúrgueres.  Estes  últimos, 

apresentam-se refrigerados acondicionados em atmosfera modificada ou congelados.

De forma a atingir produtos homogéneos e de qualidade para venda, os produtores associados 

da  Carnalentejana  seguem  as  regras  de  produção  que  estão  descritas  no  Caderno  de 

Especificações.  Neste  Caderno constam regras  sobre o método de produção,  a  assistência 

veterinária e saneamento, o método de transformação, o sistema de rotulagem, a identificação 

e registo e, por fim, o método de certificação.  A entidade certificadora reconhecida como 

Organismo Privado de Controlo e Certificação é a Certialentejo – Certificação de Produtos 

Agrícolas, Lda.

Assim, de forma muito resumida, as regras de produção são as seguintes: os animais abatidos 

têm de estar inscritos no Livro de Nascimentos da Raça Bovina Alentejana, filhos de Pai e 

Mãe inscritos no Livro Genealógico, e pertencer a explorações de produtores associados da 

Carnalentejana. A alimentação deve ter como base pastagem, utilizada em regime extensivo 

com um encabeçamento inferior a 1,4 cabeças normais (CN) por hectare (ha). Em caso de ser 

necessário suplementar os animais, têm de ser utilizados alimentos compostos de qualidade 

controlada, com formulação à base de cereais, indicados pela Carnalentejana. Antes do abate 

todos animais, entre os 6 e os 30 meses, devem passar por uma fase de acabamento com uma 

duração  de  pelo  menos  60  dias,  utilizando  alimentos  compostos  indicados  pela 

Carnalentejana. Os animais quando transportados para o Matadouro devem estar identificados 

com o brinco do SNIRB e o passaporte individual devidamente actualizado. O cumprimento 

destas  regras  é  verificado  por  um  técnico  responsável  da  Carnalentejana  SA  e  pela 

Certialentejo.

Para garantir o controlo na cadeia de transformação o abate dos animais só pode ser feito em 

matadouros  autorizados  e  na  presença  do  OPC  (Organismo  Privado  de  Controlo  e 

Certificação)  ou  de  um seu  agente.  Os  brincos  são  retirados  da  carcaça,  preenchendo-se 

imediatamente um impresso próprio de identificação para, de seguida, identificar-se a carcaça. 
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Desta forma, é possível fazer a ligação entre o número de identificação da carcaça e o número 

do brinco do bovino. O número da carcaça é registado à chegada à unidade de transformação, 

devidamente autorizada e sujeita a controlo do OPC. Quando entram no mercado todos os 

produtos estão identificados e possuem marca de certificação. Para além disto, no transporte e 

na comercialização, os produtos são sempre acompanhados de certificados de origem onde 

consta a identificação do produtor, do animal ou lote, do matadouro, da sala de desmancha e 

da sala de transformação.

Assim, as hemi-carcaças, quartos de carcaça, peças, fatiados, picados e preparados, possuem 

sistemas  de identificação  que permitem fazer  o  rastreio  de todo o processo da cadeia  de 

produção e transformação.

O corte utilizado na desmancha das carcaças dos bovinos Alentejanos da Carnalentejana está 

de  acordo  com  as  Normas  Portuguesas  NP-1989  e  NP-1990  de  1982,  que  definem  as 

diferentes peças do quarto anterior e do quarto posterior. Este corte é designado por corte de 

Lisboa. A identificação das peças, segundo o corte de Lisboa, encontra-se representada na 

Figura 9.

Figura 9– Identificação das peças segundo o Corte de Lisboa

1 – Cachaço 6-Pá 11-Alcatra

2- Peito 7-Chambão 12-Rabadilha

3-Acém Comprido 8-Lombo 13-Chã de fora

4-Acém Redondo 9-Vazia 14-Pojadouro

5-Aba das costelas 10-Aba grossa
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O  quarto  anterior  ou  quarto  dianteiro  corresponde  à  porção  da  meia  carcaça  limitada 

posteriormente pela 10ª costela e pela cisão transversal da raque. Deste quarto separam-se: 

Cachaço, Peito, Acém Comprido e Redondo, Pá, Chambão da Pá e Aba das Costelas.

O quarto posterior, traseiro ou perna é a extensão da meia carcaça constituída pela porção 

supra-metatársica  do  membro  pélvico,  pelas  metades  homolaterais  das  regiões  sagrada, 

lombar e raquidiana dorsal, até à 11ª vértebra e paredes abdominal e torácica correspondente. 

Do quarto  posterior  separam-se:  Pojadouro,  Chã-de-fora,  Rabadilha,  Alcatra,  Chambão da 

Perna,  Aba grossa,  Lombo e  Vazia.  É  no  quarto  posterior  que  se  localizam as  peças  de 

categoria Extra e a grande maioria das peças de Primeira categoria. 

As peças de talho são dividas em categorias comerciais: Extra, Primeira, Segunda e Terceira.

Na Tabela 10 são referidas as peças para cada categoria comercial.

Tabela 10 – Categorias comerciais de peças de talho no quarto anterior e no quarto posterior.

Categoria Quarto Anterior Quarto Posterior
Extra Lombo, Vazia

Primeira Acém Comprido, Acém 

Redondo, Pá

Pojadouro, Chã-de-fora, 

Rabadilha, Alcatra
Segunda Cachaço, Chambão da Pá Chambão da Perna, Aba 

Grossa
Terceira Peito, Aba das Costelas

31



3.  Caracterização  de  duas  explorações  de  raça  bovina  alentejana  produtoras  de 

Carnalentejana DOP

3.1 Recolha dos dados

Para  a  caracterização  das  explorações  foi  feito  um  questionário  aos  produtores.  Este 

questionário foi baseado num questionário feito por Nogueira (1996), consistindo de várias 

perguntas sobre o maneio reprodutivo dos animais e o maneio alimentar em todas as fases da 

produção (Anexo I). A entrevista ao produtor realizou-se na própria exploração.

As explorações escolhidas são explorações representativas da realidade da Carnalentejana, e 

para  além disso,  foram seleccionadas  de  acordo  com a  disponibilidade  dos  produtores  e 

facilidade de acesso às informações pedidas. Os objectos de estudo foram duas explorações 

designadas por A e B:

- Exploração A localiza-se no Concelho de Elvas, Freguesia do Caia e São Pedro;

- Exploração B localiza-se no Concelho de Vila Viçosa, Freguesia de Ciladas

De forma a dar continuidade à caracterização das explorações e seus produtos, consultaram-se 

as guias de desmancha e folhas de pesagem de todos os animais abatidos entre Janeiro e 

Dezembro de 2007, provenientes das explorações acima mencionadas. Neste trabalho só serão 

caracterizadas  as  carcaças  de  novilhos.  Estes  dados  foram disponibilizados  pela  empresa 

Carnalentejana, que se situa no Matadouro do Alto Alentejo de Sousel.

Na Figura 10 encontra-se um exemplo de uma guia de desmancha.

Figura 10 – Exemplo do cabeçalho de uma guia de desmancha 
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Ao  todo,  as  duas  explorações  abateram  76  novilhos,  ou  seja,  76  machos  com  idades 

compreendidas entre os 13 e os 21 meses. Os dados recolhidos foram registados numa base de 

dados, desenvolvida para o efeito, em Microsoft Excel.

 3.2 Variáveis utilizadas para a caracterização das explorações

3.2.1 Caracterização da vacada

Para  caracterizar  a  vacada  de  cada  exploração  são  descritos  os  maneios  reprodutivo  e 

alimentar  em cada  fase,  com base  no  questionário  realizado  aos  produtores.  É,  também, 

calculado o número de cabeças normais por hectare (CN/ha), o número de vacas por touro e a 

taxa de fecundidade. 

O número de cabeças normais foi calculado utilizando a seguinte fórmula: total de animais 

com idades superiores a 24 meses + (total de animais com idades compreendidas entre os 6 e 

os 24 meses)*0,6.

A taxa de fecundidade, em 2007, foi calculada através da fórmula (Caldeira, 2006): 

Taxa de fecundidade =        nº de animais nascidos       x100 

                            nº de vacas postas à cobrição

O principal objectivo foi o de conhecer o maneio de cada exploração e o seu ajustamento às 

regras estabelecidas no Caderno de Especificações da Carnalentejana. 

  

3.2.2 Caracterização dos produtos

Para a análise dos produtos de cada exploração foi considerada a idade, o peso de carcaça e os 

pesos de cada peça. A partir destes dados calculou-se:

- rendimento de desmancha = (soma do peso das peças/peso da carcaça) *100

- peso das peças agrupadas da seguinte forma:

- Lombo;

- Vazia;

-  Primeira  =  Acém  Comprido,  Acém  Redondo,  Pá,  Pojadouro,  Alcatra, 

Rabadilha e Chã-de-fora;
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-  Segunda  +  Terceira  =  Cachaço,  Chambão,  Peito,  Aba  das  Costelas,  Aba 

Grossa

- percentagem dos grupos = (peso das peças em cada grupo/peso de carcaça)*100

Como não houve acesso ao peso vivo dos animais antes do abate, não foi possível calcular o 

rendimento de carcaça pois este consiste da razão entre o peso da carcaça fria 24h após o 

abate e o peso vivo do animal expressa em percentagem. Contudo, o cálculo do rendimento 

desmancha também pode ser utilizado como referência pois animais com um rendimento de 

carcaça elevado têm, de uma forma geral, um rendimento de desmancha superior (Cooper & 

Willis, 1984 cit Ramalho, 2000).

Os componentes da carcaça foram agrupados consoante o seu valor comercial só tendo sido 

avaliadas individualmente as peças Extra Lombo e Vazia, as restantes foram agrupadas nas 

categorias de 1ª, 2ª+3ª.

O objectivo foi o de caracterizar os produtos obtidos e avaliar a evolução as peças com o peso 

da carcaça. 

3.3 Análise estatística

Os dados relativos à carcaça e componentes desmanchados foram analisados utilizando:

- O Proc Means do SAS 9.1 para obter a média, desvio padrão, mínimo e máximo para cada 

variável

- O Proc GLM do SAS 9.1 e os modelos a seguir indicados para analisar a variação do peso 

de carcaça com a idade e a variação dos componentes desmanchados com o peso da carcaça:

(1) Yij = µ + b1(I) + eij

Em que:

Yij – peso de carcaça do animal j com a idade i

b1(I) – coeficiente de regressão na idade

eij – erro

(2) Yij = µ + b1(PC) + eij

Em que: 

Yij – peso ou proporção de componentes da carcaça do animal j com o peso de carcaça i

b1(PC) – coeficiente de regressão no peso da carcaça

eij – erro
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4. Análise e Discussão dos resultados

4.1 Exploração A

A exploração tem um total de 693 hectares, dos quais 380 ha são utilizados para a produção 

de animais de raça Alentejana. O total de fêmeas de raça bovina Alentejana com idade igual 

ou superior a dois anos é de 146. Existem ainda na exploração 3 touros e 122 animais com 

idades compreendidas entre os 6 e os 24 meses. Assim, o número de cabeças normais por 

hectare corresponde a 0,58.

4.1.1. Maneio Alimentar

Antes de mencionar o maneio alimentar a que os animais são sujeitos em cada fase da sua 

vida,  é  necessário  clarificar  que  todos  os  alimentos  compostos  utilizados  na  alimentação 

destes  animais  tem  de  estar  de  acordo  com  as  regras  estipuladas  pela  Carnalentejana  e 

descritas  no  seu  Caderno  de  Especificações.  Os  concentrados  são  produzidos  mediante 

fórmula  aberta  pelas  seguintes  fábricas  (Anexo  II):  Provimi,  Biona,  Ricogado,  Sorgal  e 

Garrancho. Existem diferentes tipos de alimentos compostos indicados para cada fase da vida 

do animal, no entanto fica ao critério do produtor a selecção a fábrica. 

4.1.1.1 Vacas

A alimentação das vacas faz-se à base de pastagem, palha, restolho e bolotas, dependendo da 

altura do ano. Na Primavera, o alimento principal das vacas é a pastagem; no Verão, depois da 

debulha dos cereais, as vacas passam para o restolho e no final de Outono são movimentadas 

para uma área rica em sobreiros e azinheiras, permitindo o acesso a bolotas e landes. Quando 

a pastagem é insuficiente para alimentar as vacas o produtor distribui diariamente, cerca de 

oito  quilogramas  de palha por vaca.  Quando as  vacas  apresentam uma condição corporal 

muito  baixa  são  ainda  suplementadas  com o  alimento  composto  designado  “Manutenção 

Carnalentejana”. No entanto, esta necessidade é muito rara.
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4.1.1.2 Touros

Os touros, quando estão junto com as vacas, alimentam-se da palha cedida às vacas e é-lhes 

fornecido individualmente o alimento composto designado “Crescimento Carnalentejana”, de 

modo a que as vacas não o ingiram.

Quando os touros não estão com a vacada, encontram-se confinados num parque com 1,5 ha. 

Aqui a sua alimentação faz-se à base de palha, concentrado e de pasto, quando este existe no 

parque. As quantidades diárias fornecidas são oito quilogramas de alimento composto e oito 

quilogramas de palha por touro.

4.1.1.3 Vitelos

A alimentação dos vitelos, quando estão com as mães, é feita à base de leite materno. A partir 

dos  3  meses  consomem,  para  além  do  leite,  o  alimento  composto  designado  “Vitelos 

Carnalentejana”  disponível  nos  comedouros  selectivos  distribuídos  pelos  parques.  Para 

estimular  a  ingestão  do  alimento  composto,  o  produtor  coloca  por  cima  deste  leite  de 

substituição em pó. O desmame é feito por volta dos 6 a 8 meses.

4.1.1.4 Novilhos

Após o desmame,  os  vitelos  e  vitelas  são colocados  numa cerca,  separados  das  mães.  A 

alimentação até aos 10 meses consiste de pastagem, palha e “Crescimento Carnalentejana”, 

distribuído ad libitum. A partir dos 10 meses, os novilhos para engorda, passam a consumir, 

diariamente, até ao abate, 2kg de palha e 2% do peso vivo de “Crescimento Carnalentejana”. 

Neste  parque  existe  um  distribuidor  automático  que  permite  distribuir  a  quantidade  de 

alimento desejado.

4.1.1.5 Novilhas

As novilhas têm como fim a venda ou recria. Para ambas as situações, o maneio alimentar é 

idêntico. Após estarem num parque até aos dez meses com os vitelos, as vitelas são separadas 

para uma cerca de 98 ha, onde se mantêm em pastoreio até aos 24 meses de idade. É nesta 

idade que passam para junto das vacas. Entre os dez e os vinte e quatro meses de idade, as 
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novilhas têm uma alimentação à base de erva, restolho, rama das árvores e no Inverno são 

suplementadas com palha. 

As novilhas que não são utilizadas na substituição do efectivo, são vendidas por volta dos 15 a 

16 meses de idade.

4.1.2. Maneio reprodutivo

Nesta exploração existem três touros. Com o objectivo de evitar confrontos entre machos e 

possibilitar a identificação dos pais, na época de reprodução as vacas são distribuídas em três 

áreas de pastagem cercada, ficando numa proporção de 49 vacas por touro. Os touros são 

juntos com as vacas no dia 15 de Novembro e saem no dia 15 de Junho. Desta forma, os 

partos ocorrem entre 15 de Agosto e 15 de Março.

A fecundidade desta vacada no ano de 2007 foi de 78%. As vacas são refugadas em Março e 

as novilhas de recria são reunidas com as vacas nos meses de Outubro ou Novembro. 

4.1.3 Caracterização dos produtos

Na  Exploração  A  foram  abatidos  durante  2007  29  novilhos  machos,  com  idades 

compreendidas entre 13 e os 18 meses. Na Tabela 11 estão descritos a média, desvio padrão, o 

mínimo e o máximo observados para cada variável estudada.

Os dados confirmam que os animais são abatidos, em média, com 15,3 ± 1,811 meses de 

idade, apresentando um peso de carcaça médio de 322,44 ± 39,48 kg, e um rendimento médio 

de desmancha de 70,49 ± 1,843 %. Em estudos anteriores de bovinos machos Alentejanos os 

valores médios de idade ao abate e peso de carcaça foram ligeiramente diferentes. Segundo 

Carolino (2006) os animais abatidos eram mais velhos e mais pesados com uma média de 21 

meses  de  idade  e  um peso  de  carcaça  de  353,15  kg.  No  trabalho  de  Ramalho  (2000)  a 

população de bovinos abatidos apresentou uma idade próxima dos 19 meses com um peso 

médio  de  carcaça  de  339,70  kg.  Em ambos  os  estudos  a  amostra  era  significativamente 

superior à deste trabalho. Os valores médios de rendimento registados nesses mesmos estudos 

foram de 70%, valor idêntico ao obtido nos animais desta exploração.  
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Tabela 11 – Média, desvio padrão (DP), mínimo e máximo para cada variável observados nos 

animais provenientes da Exploração A

Variável N Média DP Mínimo Máximo
Idade (meses)

Peso carcaça (kg)

Desmancha (kg)

29

29

29

15,3

322,440

227,640

1,8

39,490

31,744

13

263,130

183,470

18

409,640

307,020
Rend. de desmancha (%) 29 70,490 1,8430 67,700 74,950

Extra

- Lombo (kg)

- Vazia (kg)

Primeira (kg)

Segunda e Terceira (kg)

29

29

29

29

5,821

17,960

110,880

92,964

0,585

2,532

15,349

14,068

4,400

13,990

87,260

74,040

6,880

24,170

151,680

125,380

Extra

 - Lombo (%)

 - Vazia (%)

Primeira (%)

Segunda e Terceira (%)

29

29

29

29

1,814

5,566

38,154

24,954

0,132

0,295

2,182

2,316

1,550

5,038

32,476

22,111

2,065

6,197

41,068

30,174

A evolução do peso da carcaça com a idade é demonstrada na Figura 11. Como seria de 

esperar, quanto mais velho for o animal maior será o seu peso de carcaça. Isto é corroborado 

por  Ramalho  (2000)  que  ao  relacionar  o  peso  da  carcaça  dos  novilhos  com  a  idade 

demonstrou que quanto mais velho o animal mais pesada é a carcaça. Também, notou que a 

partir dos 24 meses de idade o aumento do peso da carcaça é pouco significativo, evoluindo 

para uma estabilização.

A análise do peso de carcaça em função da idade permitiu ajustar a equação a seguir indicada:

PC = 57,20(±39,06)+17,36(±2,54)*Idade  (os valores entre parêntesis indicam o erro padrão) 

R2 = 0,664; CV = 7,55; DPR = 24,336; P < 0,0001
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Figura 11 – Variação do peso de carcaça (kg) com a idade (meses) dos animais provenientes 

da Exploração A
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Na Figura  12  está  representada  a  relação  entre  o  rendimento  de desmancha  e  o  peso  da 

carcaça.  O  aumento  do  peso  da  carcaça  é  acompanhado,  em regra,  por  um aumento  do 

rendimento  de  desmancha.  Este  fenómeno  resulta  do  processo  de  crescimento  e  de 

desenvolvimento dos animais: à medida que o animal cresce e aumenta de peso, também o 

peso de todos os seus tecidos  e órgãos aumenta,  mas a proporção entre eles altera-se em 

consequência de diferentes velocidades de crescimento relativo, sendo este o principal factor 

determinante das diferenças da composição corporal entre indivíduos (Bergstrom, 1978 cit 

Lemos,  1997).  Ao  longo  do  crescimento  o  osso  diminui  a  sua  proporção  na  carcaça,  o 

músculo  diminui  ligeiramente  ou  mantém-se  relativamente  constante  e  a  proporção  de 

gordura  aumenta,  o  que  significa  que  estes  apresentam,  respectivamente,  um crescimento 

precoce, intermédio e tardio (Lemos, 1997). Desta forma, é de esperar que o rendimento de 

desmancha aumente com o aumento do peso de carcaça pois o crescimento do músculo e a 

deposição de gordura, no período de crescimento/acabamento, são os principais factores desse 

aumento.  A  relação  entre  o  peso  de  carcaça  e  o  respectivo  rendimento  de  desmancha  é 

traduzida pela equação seguinte:

RD = 62,82(±2,510)+0,024(±0,008)*PC (os valores entre parêntesis indicam o erro padrão)

R2 = 0,260; CV = 2,29; DPR = 1,614; P = 0,047
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Figura 12 – Variação do rendimento de desmancha (%) com o peso de carcaça (kg) dos 

animais provenientes da Exploração A
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Observados RD=62,82+0,024*PC

Na Tabela 12 e Figura 13 indicam-se as equações de regressão ajustadas para o peso das 

peças na carcaça e representam-se essas equações com os valores registados para cada animal.

Tabela 12 - Equações de regressão do peso das peças (kg) no peso de carcaça (kg) dos 

animais provenientes da Exploração A

Variável Equação R2 CV(%) DPR P
Lombo

Vazia

1ª

2ª+3ª

2,030(±0,562)+0,012(±0,002)PC

-1,096(±1,555)+0,059(±0,005)PC

-10,758(±5,852)+0,377(±0,018)PC

-17,705(±5,966)+0,343(±0,018)PC

0,631

0,850

0,942

0,928

6,212

5,571

3,396

4,129

0,362

1,001

3,766

3,838

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Tal como seria de esperar, todos os componentes da desmancha aumentam o seu peso com o 

aumento do peso da carcaça, mas é de se notar que as peças Extra apresentam um crescimento 

muito pequeno com o aumento do peso da carcaça, as peças de Primeira são as peças de maior 

crescimento, seguidas dos grupo de Segunda+Terceira. Foram realizados, no passado, vários 

trabalhos com o objectivo de definir o padrão de desenvolvimento muscular e actualmente é 

aceite que à medida que o animal se desenvolve a proporção do músculo diminui no membro 

posterior, na porção distal do membro anterior, na região lombar e, globalmente, no quarto 

posterior, aumentando nas regiões torácica, do flanco e do pescoço, globalmente no quarto 

anterior, enquanto que a porção proximal do membro anterior mantém-se constante (Berg et 

al., 1978b e Shanin et al., 1993b cit. Lemos, 1997).
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Figura 13 - Variação do peso das peças (kg) com o peso da carcaça (kg) dos animais 

provenientes da Exploração A
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Neste trabalho como só foram estudadas as peças agrupadas pelas categorias comerciais e 

cada categoria é constituída por peças do membro posterior e do membro anterior, pelo que 

não é possível estabelecer uma relação directa entre cada peça e a sua evolução na carcaça, 

com excepção das peças Lombo e Vazia. Assim, de acordo com os coeficientes de alometria 

calculados por Carolino (2006) para as peças Lombo e Vazia, que foram, respectivamente, 

0,81 e 0,93, é possível ver que estas peças apresentam ímpetos de crescimento inferiores a 1, 

ou seja, crescem mais lentamente que o total da carne da carcaça e são de desenvolvimento 

precoce. 

Para relacionar a proporção das peças com o aumento do peso da carcaça foram calculadas 

equações de regressão para traduzir  a sua evolução.  Estas estão descritas  na Tabela  13 e 

representadas na Figura 14.

 

Tabela 13 - Equações de regressão das percentagens das peças (%) no peso de carcaça (kg) na 

Exploração A

Variável Equação R2 CV(%) DPR P
 Lombo

 Vazia

1ª

2,399(±0,175)-0,002(±0,001)PC

Ajustamento não significativo

Ajustamento não significativo

0,295

---

---

6,210

---

---

0,113

---

---

0,0023

---

---
2ª+3ª Ajustamento não significativo --- --- --- ---
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Figura 14 Variação do peso das peças (%) com o peso da carcaça (kg) na Exploração A
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Ao observar a Tabela 13 deduz-se que o efeito do peso da carcaça sobre o peso das peças não 

foi  significativo,  ou  seja,  não  houve uma  relação  constante  entre  o  aumento  do  peso  da 

carcaça e a percentagem das categorias na carcaça. Isto pode ser explicado pela dimensão da 

amostra que ao ser muito pequena qualquer alteração do procedimento durante a desmancha 

ou até da anatomia do próprio animal pode ter influenciado os resultados.

Contudo, foi possível obter uma equação de regressão que descreve de forma significativa a 

evolução  do  Lombo  na  carcaça  ao  longo  do  desenvolvimento  dos  animais.  A  equação 

demonstra que à medida que a carcaça aumenta de peso, o Lombo diminui ligeiramente a sua 

proporção  na  carcaça.  Este  achado está  de  acordo com o defendido  por  Bailey  (1985)  e 

Ramalho  (2000)  que  afirmam  que  à  medida  que  o  peso  vivo  aumenta  verifica-se  uma 

diminuição das peças mais valiosas, tais como o Lombo. 
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4.2. Exploração B

A exploração  tem uma área  total  de 800 hectares  onde 775 hectares  são utilizados  pelos 

animais de raça bovina Alentejana. Existe um total de 217 fêmeas de raça bovina Alentejana 

com idade  igual  ou  superior  a  vinte  e  quatro  meses,  5  touros  e  72  animais  com idades 

compreendidas entre os 6 e os 24 meses. Assim, o encabeçamento nesta exploração é de 0,34 

CN/ha.

4.2.1 Maneio Alimentar

4.2.1.1 Vacas

As vacas percorrem a exploração ao longo do ano. Durante a Primavera encontram-se numa 

área de pastagem melhorada, no final do Verão, após a debulha dos cereais, passam para as 

áreas cerealíferas com a finalidade de se alimentarem do restolho. Chegando o Outono, as 

vacas são movimentadas para as áreas em pousio, ricas em bolotas e landes, e ai permanecem 

até  à  Primavera  seguinte.  A  suplementação  é  feita  no  período  de  Novembro  a  Janeiro, 

fornecendo palha consoante as necessidades dos animais.

4.2.1.2 Touros

A alimentação dos touros varia consoante estão junto das vacas na época de cobrição ou 

confinados no respectivo parque. Quando estão com as vacas alimentam-se de pastagem e da 

palha fornecida em períodos de carência alimentar. Não é feito nenhum suplemento adicional. 

No  parque  a  alimentação  consiste  de  palha  e  alimento  composto  designado 

“Engorda/Acabamento Carnalentejana” ad libitum.

4.2.1.3 Vitelos

Os vitelos mantêm-se juntamente com as mães até aos 6-7 meses de idade, altura em que é 

feito o desmame. Nesta exploração também se utilizam os comedouros selectivos que são 

colocados no início do período de partos. O alimento composto disponibilizado aos vitelos é 

“Vitelos Carnalentejana” estabelecida pela Carnalentejana.

 

43



4.2.1.4 Novilhos

Após o desmame os vitelos são separados das mães e colocados num parque com acesso a 

pasto,  palha  e  a  alimento  composto  estabelecido  pela  Carnalentejana  ad  libitum.  Nesta 

exploração utiliza-se a ração “Engorda/Acabamento Carnalentejana” o que não acontece na 

Exploração A que utiliza  a ração “Crescimento  Carnalentejana”.  Os animais  mantêm esta 

alimentação até atingirem a idade de abate, em regra, entre os 19 e os 21 meses.

4.2.1.5 Novilhas

As vitelas quando separadas das mães, por volta dos 6 meses de idade, são colocadas numa 

área de 40 ha de prado, sem qualquer tipo de suplementação, até atingirem os 24 e 26 meses 

de idade. Nesta altura são reunidas às mães. 

As novilhas que não são utilizadas na substituição do efectivo da exploração são vendidas por 

volta dos 15 meses de idade.

4.2.2 Maneio Reprodutivo

A  época  de  cobrição  está  compreendida  entre  15  de  Outubro  e  15  de  Abril,  para  uma 

distribuição de partos entre 15 de Julho e 15 de Janeiro.  No entanto,  a entrada dos cinco 

touros não é simultânea, mas alternada. Como exemplo, será descrito o que sucedeu na época 

de cobrição iniciada em Outubro de 2007. O primeiro touro foi colocado com as vacas, mas 

ao fim de duas semanas começou a coxear tendo sido substituído por outros dois touros. A 

meio da época de cobrição os dois touros foram substituídos pelos restantes dois. É essencial 

identificar  o Pai para os vitelos entrarem no Livro de Nascimentos.  No entanto com este 

maneio não é possível fazer essa relação. O mais provável é a existência de dois parques onde 

as vacas se encontram distribuídas e assim identificar o respectivo touro. Por lapso isso não 

foi mencionado pelo produtor. 

O refugo das vacas é feito em Março e as novilhas de substituição são colocadas junto das 

vacas nos meses de Setembro ou Outubro. A fecundidade, no ano de 2007, foi de 80%. Nesta 

exploração existem 43,4 vacas por cada touro.
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4.2.3 Caracterização dos produtos

 

No ano de 2007 foram abatidos 47 novilhos, ou seja, machos com idades compreendidas entre 

os 14 e os 21 meses de idade. Na Tabela 14 estão descritos a média, desvio padrão, o mínimo 

e o máximo observados para cada variável.

Tabela 14 - Média, desvio padrão (DP), mínimo e máximo para cada variável observada nos 

animais provenientes da Exploração B

Variável N Média DP Mínimo Máximo
Idade (meses)

Peso carcaça (kg)

Desmancha (kg)

47

47

47

17,1

315,520

222,360

2,2

32,360

25,960

14

226,870

152,790

21

384,160

276,370
Rend. de desmancha (%) 47 70,390 1,980 64,450 76,140

 Extra

- Lombo (kg)

- Vazia (kg)

Primeira (kg)

Segunda e Terceira (kg)

47

47

47

47

5,690

17,123

110,554

88,994

0,880

2,706

12,261

12,544

2,860

7,930

77,770

60,180

8,050

21,220

135,160

123,320
Extra

 - Lombo (%)

 - Vazia (%)

Primeira (%)

Segunda e Terceira (%)

47

47

47

47

1,803

5,419

35,042

28,129

0,209

0,597

1,578

1,756

0,934

2,589

31,881

22,449

2,624

6,047

38,900

35,800

Nesta exploração a média de idade de abate dos novilhos foi de 17,1 ± 2,2 meses, com um 

peso de carcaça  médio  de  315,52 ± 32,36 kg.  Segundo os  valores  de estudos  anteriores, 

referidos  na  caracterização  de  Exploração  A,  também  na  Exploração  B  os  animais 

apresentaram-se, em média, mais novos ao abate e de peso de carcaça inferior. O rendimento 

de desmancha médio foi de 70,39±1,98%, não estando desviado do valor médio calculado 

noutros trabalhos nem da Exploração A. 

Na Figura 15 estão representados os pesos de carcaça de todos os animais e a respectiva idade 

ao abate. A análise do peso de carcaça em função da idade não permitiu ajustar uma equação 

que definisse a sua evolução. Este facto resulta da existência de animais mais velhos com 

pesos de carcaça inferiores e animais mais jovens com pesos mais elevados.
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Figura 15 – Variação do peso de carcaça (kg) com a idade (meses) nos animais provenientes 

da Exploração B
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O peso da carcaça dos animais entre os 14 e os 18 meses aumenta com a idade, mas a partir 

dos 19 meses de idade os animais apresentaram, na generalidade, um peso de carcaça inferior 

ao dos animais mais jovens. Nesta exploração as condições de alimentação são as ideais para 

um crescimento que traduza o potencial genético dos animais, pois têm acesso ad libitum ao 

alimento composto. No entanto, a existência de uma quebra nos pesos da carcaça, pode ser 

justificada por períodos de restrição alimentar nos animais mais velhos, algures durante o seu 

crescimento,  que não foi  mencionada  pelo produtor.  Hironaka et  al.  (1985 cit  Fraústo da 

Silva, 1996) referem que os efeitos de uma restrição alimentar quantitativa traduzem-se por 

uma diminuição da velocidade de crescimento, sendo maior o período de tempo necessário 

para atingir um determinado peso vivo, e por atrasos do desenvolvimento. 

Contrariamente ao verificado na Exploração A, os animais da Exploração B foram abatidos ao 

longo de todo o ano, pelo que, o grupo de animais para abate era heterogéneo. Os animais 

mais velhos foram, na sua maioria, abatidos no princípio do ano de 2007 e os animais mais 

jovens foram abatidos a meio do mesmo ano. É provável  que nesta exploração o maneio 

reprodutivo do ano de 2007 tenha sido diferente de anos anteriores, pois o maneio referido no 

ponto 4.2.2 deste trabalho indica que existe o objectivo de concentrar os partos entre Julho e 

Janeiro. As datas de nascimento dos animais abatidos em 2007 (Anexo III) entre Abril de 

2005 e Junho de 2006 coincidem com a presença do touro junto das vacas durante todo o ano. 

Seria interessante avaliar as carcaças dos animais nascidos na Exploração B numa época de 

parto definida e observar as diferenças.

46



Na Figura  16  está  representada  a  relação  entre  o  rendimento  de desmancha  e  o  peso  de 

carcaça, e tal como foi referido anteriormente, é de se esperar que a relação Músculo/Osso 

aumente  com  o  aumento  do  peso  de  carcaça.  Tal  evolução  é  descrita  pela  equação  de 

regressão calculada para análise do rendimento de desmancha em função do peso de carcaça:

RD = 62,38(±2,633)+0,025(±0,008)*PC   (os valores entre parêntesis indicam o erro padrão)

R2 = 0,172; CV = 2,59; DPR = 1,822; P = 0,0037

Figura 16 – Variação do rendimento de desmancha (%) com o peso de carcaça (kg) dos 

animais provenientes da Exploração B
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Observados RD = 62.38+0.025*PC

Nas Tabela 15 estão descritas as equações de regressão que correlacionam o peso das peças 

em função do peso de carcaça e na Figura 17 estão representadas as rectas de regressão e os 

valores observados para cada variável.

Tabela 15 - Equações de regressão do peso das peças (kg) no peso de carcaça (kg) dos 

animais provenientes da Exploração B

Variável Equação R2 CV(%) DPR P
Lombo

 Vazia

 Primeira

-0,243(±0,935)+0,019(±0,003)PC

-2,401(±2,660)+0,062(±0,008)PC

1,228(±7,250)+0,346(±0,023)PC

0,475

0,547

0,836

11,367

10,752

4,538

0,647

1,841

5,017

<0,0001

<0,0001

<0,0001
2ª+3ª -22,770(±7,446)+0,354(±0,023)PC 0,835 5,790 5,153 <0,0001
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Figura 17 - Variação do peso das peças (kg) com o peso de carcaça (kg) dos animais 

provenientes da Exploração B
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É notório o aumento do peso das peças das categorias de 1ª e 2ª+3ª com o aumento do peso de 

carcaça e, tal como esperado, as peças mais valiosas, o Lombo e a Vazia, apresentaram uma 

variação muito pequena com o aumento do peso da carcaça. Na Tabela 16 está indicada a 

equação de regressão para a proporção de peças de 2ª+3ª no peso de carcaça, dado que as 

outras  equações  de  regressão  calculadas  não  foram  significativas.  Na  Figura  18  estão 

representados os valores para cada variável e a recta de regressão para a proporção de peças 

de 2ª+3ª no peso da carcaça. A proporção destas peças aumenta com o aumento de peso da 

carcaça.

Tabela 16 - Equações de regressão das percentagens das peças (%) no peso de carcaça (kg) 

dos animais provenientes da Exploração B

Variável Equação R2 CV(%) DPR P
Lombo

Vazia

1ª

2ª+3ª

Ajustamento não significativo

Ajustamento não significativo

Ajustamento não significativo

20,673(±2,310)+0,024(±0,007)PC

-----

-----

-----

0,190

-----

-----

-----

5,683

-----

------

------

1,598

-----

-----

-----

0,0022
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Figura 18 - Variação da percentagem das peças (%) com o peso de carcaça (kg) dos animais 

provenientes da Exploração B
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Apesar de não ser possível estabelecer uma relação entre a percentagem das peças e o peso da 

carcaça na maioria das peças, é interessante observar a variabilidade dos valores calculados, 

especialmente, nas peças mais nobres Lombo e Vazia. Na Tabela 14, estão indicados a média, 

o desvio padrão, o valor mínimo e valor máximo para cada variável. Ao observar os valores 

máximo e mínimo para a proporção das peças Extra na carcaça verifica-se que existe uma 

diferença,  de  aproximadamente,  1,5%  no  Lombo  e  3,5%  na  Vazia.  Esta  diferença  é 

significativa pois as carcaças são muito heterogéneas e as que possuem menor proporção de 

peças Extra são comercialmente mais pobres.  

 4.3 Apreciação Geral no contexto das regras da Carnalentejana

Segundo o Caderno de Especificações da Carnalentejana os bovinos têm de ser criados dentro 

da  área  geográfica  delimitada,  para  garantir  origem  geográfica  do  produto,  em  sistema 

extensivo com encabeçamentos inferiores a 1,4 cabeças normais por hectare. 

A criação destes animais deve estar de acordo com as práticas tradicionais da área. Assim, 

cada exploração tira partido da produção de cereais e aproveita as palhas e os restolhos dos 

cereais para alimentar os efectivos logo que as pastagens naturais estejam a rarear, ou seja, 

desde o período que vai desde o Verão até ao Inverno. Em ambas as explorações existem 

áreas de pastoreio sob coberto de montados de azinho e sobro, cujas bolotas e landes, no 
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Outono,  surgem como excelente  complemento  alimentar  para a  pastagem de pouco valor 

nutritivo. A necessidade de suplementar as vacas com alimentos compostos é uma situação 

muito rara.

Os touros, na maior parte do ano estão junto das vacas e a sua alimentação é idêntica. Na 

pequena  parte  do  ano  em  que  se  encontram  separados  das  vacas  a  alimentação  é  mais 

energética, de forma a prepará-los para a época de cobrição seguinte.  

Os  vitelos  são  desmamados  dentro  dos  6-9  meses,  idade  definida  no  Caderno  de 

Especificações.  Enquanto  estão  com as  mães,  alimentam-se  de  leite  materno  e  começam 

paulatinamente  a  pastar  e  a  ingerir  alimento  concentrado  adequado  à  idade  de 

desenvolvimento destes animais.

As novilhas são criadas em regime extensivo para posteriormente substituírem as mães. Caso, 

alguma  novilha  se  destine  para  abate,  é  realizado  um  período  mínimo  de  60  dias  de 

acabamento.  Como  neste  ano  não  houve  nenhuma  novilha  para  esse  fim,  o  seu  maneio 

alimentar não sofreu qualquer alteração. 

Os novilhos são criados  em regimes semi-intensivos  com o objectivo  de homogeneizar  a 

carne dos novilhos e permitir crescimentos mais rápidos do que os animais em extensivo. 

Visto isto, pode-se dizer que os métodos de produção utilizados seguem as regras descritas no 

Caderno de Especificações.
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5. Conclusão

As explorações de raça bovina Alentejana que foram caracterizadas neste trabalho apresentam 

condições  que  estão  de  acordo  com o  maneio  alimentar,  reprodutivo  e  de  produto  final 

estabelecidos pelo Caderno de Especificações da Carnalentejana. No entanto, são explorações 

que possuem características de produção ligeiramente diferentes e isto reflecte-se nos seus 

produtos. Com isto, não existe uma tentativa de denominar uma melhor que a outra, mas sim, 

caracterizá-las como diferentes. 

A variabilidade que existe dentro da raça e, por outro lado, as explorações de origem têm 

grande influência sobre os produtos das explorações e como resultado os animais ao abate 

apresentam-se um pouco heterogéneos. A existência de variabilidade não é de todo negativa 

pois  permite  a  selecção  genética  das  características  desejadas  em  detrimento  das  menos 

desejadas  para  obter  animais  mais  homogéneos.  A  produção  poderá  ser  ainda  mais 

homogénea se as explorações de origem conseguirem igualar os estímulos ambientais  que 

controlam, tal como a quantidade de alimento disponível, que pode limitar ou potencializar a 

demonstração do potencial genético destes animais.
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Anexo I

Questionário

1.Qual a área total da exploração?_______

Vacada

2.Quantas vacas?_____

3.Quantos hectares da exploração são utilizados pela vacada?_____________

4.O Feno/Palha utilizados na alimentação do gado têm origem na exploração?
sim ___   
não___

5.As vacas pastam em zona de azinho e sobro?
Sim___
Não___

6.Qual a alimentação da vacada?
Pastoreio
Palha/Feno      kg/dia ad libitum

7.Faz alguma suplementação? Sim____     Quando?_______
                                Não____

Obs________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Touros

8. Quantos touros?_____

9.O touro permanece o ano todo com as vacas?
Sim_____
Não_____  Quando é que são separados?_____

10.Quando estão separados encontram-se em
Pastoreio_____
Confinamento

Estabulação_____
Cercas ______

11.Qual a alimentação se em confinamento
Feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
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Silagem milho kg/dia ad libitum
Concentrado: kg/dia ad libitum

12.Qual a ração?____________________________________

SE PASTOREIO
13.Qual a área que ocupam?_____

14.Durante o período de pastoreio faz alguma suplementação?
Não_____
Sim______

15.A suplementação é permanente durante o período de pastoreio?
Sim_____
Não_____    Quando suplementa? ___________________________________

______________________________________________________________________

feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum

Concentrado: kg/dia ad libitum

16.Qual a ração?____________________________________

Vitelos(as)

17.Antes do desmame fazem alguma suplementação de concentrado?
Sim ____  
Não ____

18.Qual a ração?____________________________________

19.Quando é que é feito o desmame?_________________________

Novilhos

20.Após o desmame qual o maneio que aplica aos seus animais?
Pastoreio____
Confinamento

Estabulação____
Cercas____

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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SE CONFINAMENTO

21.Que tipo de alimentação fornece aos animais?

Feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum

Concentrado: kg/dia ad libitum

22.Qual a ração?____________________________________

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________

23.Mantém a mesma alimentação até ao abate?
Sim
Não O que modifica? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

24.A que idade/peso vivo abate os animais?
_______ meses
_______ kg PV

SE PASTOREIO

25.Durante o período de pastoreio faz alguma suplementação?
Não____
Sim____

feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum
Concentrado: kg/dia ad libitum

26.Qual a ração?____________________________________

27.Faz algum tipo de alimentação especial antes do abate?
Não____
Sim____ O que modifica? ______________________________________

______________________________________________________________________
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feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum

Concentrado: kg/dia ad libitum
Qual a duração? _____ dias/meses

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

28.A que idade/peso vivo abate os animais?
_______ meses
_______ kg PV

29. Qual(ais) a ração(ões) que utiliza para a engorda dos novilhos?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Novilhas

30.Qual a percentagem de novilhas que utilizou para recria?________

31.As novilhas podem ter vários fins: a recria, a venda ao desmame, ou a engorda. Seleccione 
qual, ou quais, das seguintes situações, pôs em prática na sua exploração:

Recria__
Venda ao desmame__
Engorda__

Recria
32. Se for para recria qual é o maneio, após o desmame, que aplica aos seus animais?

Pastoreio_____
Confinamento

Estabulação____
Cercas______

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

SE CONFINAMENTO

33.Que tipo de alimentação fornece aos animais?

Feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
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Silagem milho kg/dia ad libitum
Concentrado: kg/dia ad libitum

Qual a ração?____________________________________

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________

34.Com que idade entram para a vacada?
______ meses

SE PASTOREIO

35.Durante o período de pastoreio faz alguma suplementação?
Não_____
Sim_____ Quando suplementa? ___________________________________

______________________________________________________________________

feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum
Concentrado: kg/dia ad libitum

Qual a ração?____________________________________

36.Com que idade entram para a vacada?
______ meses

37. Se as novilhas não são utilizadas para substituição das vacas são vendidas com que idade?
____

Engorda
38.Após o desmame qual o maneio que aplica aos seus animais?

Pastoreio____
Confinamento

Estabulação_____
Cercas_____

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
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SE CONFINAMENTO

39.Que tipo de alimentação fornece aos animais?

Feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum
Concentrado: kg/dia ad libitum

40.Qual a ração?____________________________________

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

41.Mantém a mesma alimentação até ao abate?
Sim_____
Não____ O que modifica? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

42.A que idade/peso vivo abate os animais?
_______ meses
_______ kg PV

SE PASTOREIO

43.Durante o período de pastoreio faz alguma suplementação?
Não
Sim Quando suplementa? ___________________________________

______________________________________________________________________

feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum

Concentrado: kg/dia ad libitum

44.Faz algum tipo de alimentação especial antes do abate?
Não
Sim O que modifica? ______________________________________

______________________________________________________________________

feno kg/dia ad libitum
Palha kd/dia ad libitum
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Silagem erva kg/dia ad libitum
Silagem milho kg/dia ad libitum
Concentrado: kg/dia ad libitum
Qual a duração? _____ dias/meses

Obs: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

45.A que idade/peso vivo abate os animais?
_______ meses
_______ kg PV
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Anexo II 

Fórmula de rações descritas no Caderno de especificações da Carnalentejana

  :::::
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Anexo III 

Datas de abate e datas de nascimento dos novilhos abatidos em 2007 provenientes das 

Explorações A e B

Exploração A Exploração B
Data de 

abate

Nº de 

animais

Idade ao 

abate

(meses)

Data de 

nascimento

Data de 

abate

Nº de 

animais

Idade ao 

abate

(meses)

Data de 

nascimento

15/03/07

3 18 Set 2005
2 17 Out 2005 02/01/07

8 21 Abr 2005
2 16 Out 2005

2 16 Nov 2005
1 15 Dez 2005
2 14 Jan 2006

21/03/07

1 19 Ago 2005
5 18 Set 2005
2 17 Out 2005

11/04/07

1 18 Out 2005
1 17 Nov 2005
1 16 Dez 2005
3 15 Jan 2006
1 14 Fev 2006
3 13 Mar 2006

14/05/07

1 20 Set 2005
1 19 Out 2005
1 18 Nov 2005
2 17 Dez 2005
2 16 Jan 2006
1 15 Fev 2006

23/04/07

1 18 Out 2005
1 17 Nov 2005
1 15 Jan 2006
3 14 Fev 2006
3 13 Mar 2006

11/06/07

1 20 Out 2005
2 17 Jan 2006
1 16 Fev 2006
3 15 Mar 2006
1 14 Abr 2006

16/08/07

1 17 Mar 2006
5 16 Abr 2006
4 15 Mai 2006
3 14 Jun 2006
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