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Resumo 
O presente relatório tem como principal objetivo a descrição das atividades efetuadas 

no âmbito do estágio realizado na Exploração Agrícola do Vale da Lama d’Atela, que decorreu 
entre janeiro e junho de 2016. O relatório, de caráter descritivo, incide sobre a caracterização 
organização e integração do estagiário no quotidiano da exploração. 

A exploração tem 2066 animais e conta com um efetivo de 1136 vacas adultas. Produz 
cerca de 10603543 quilogramas (kg) de leite anuais, o que se traduz numa produção média 
diária de 26 kg por vaca. É uma exploração em sistema intensivo, com 3 ordenhas diárias. 

Os animais jovens estão divididos em lotes de acordo com a idade. Os vitelos machos 
são vendidos antes do primeiro mês de idade e as fêmeas são criadas e recriadas dentro da 
exploração, sendo desmamadas às 12 semanas. Após a recria são inseminadas pela primeira vez 
aos 13 meses de idade.  

As vacas em produção estão divididas em função do nível produtivo e da fase do ciclo 
produtivo. O período de secagem é iniciado aos 227 dias de gestação, sendo depois 
encaminhadas para a maternidade aos 267 dias de gestação. 

Quanto à alimentação, utilizam-se diferentes misturas conforme os lotes de animais, que 
são distribuídas uma vez por dia, recorrendo a um unifeed. 

Em relação ao maneio reprodutivo, todos as vacas são sujeitas a um tratamento 
hormonal para indução da ovulação com início aos 30 dias de lactação e posterior inseminação 
artificial (IA) aos 48 dias de lactação. A confirmação da gestação é realizada aos 30 e 75 dias 
após a ultima IA. 

A possibilidade de intervir em todas as tarefas de rotina da exploração complementou 
os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da fase curricular do curso, permitindo melhorar 
as competências necessárias para gerir tecnicamente uma exploração de vacas leiteiras. 

 
Palavras-chave: Exploração Agrícola; Produção Leiteira; Novilha; Vitelo; Vaca Leiteira 
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Abstract 
This report aims to describe the activities performed during the stage held in Vale da 

Lama d’Atela dairy farm. 
This farm has 2066 animals, with 1136 adult cows. The production per year is 10603543 

kg of milk, that result in a dairy production of 26 kg per cow. The male calves are sold before 
the first month of age and female calves are created and recreated within the farm, being weaned 
at the 12 week of life. After the recreate, the heifers are inseminated for the first time at 13 
months of age. 

The dairy cows in production are divided on the basis of the production level and phase 
of the production cycle and state of health. The dry period is initiated at the 220 day of 
pregnancy, and they are moved to the maternity at the 267 days of pregnancy 

For feeding management, are used different mixes according the group of animals, 
which are distributed once a day, using a unifeed. 

Regarding the reproductive management, it is applied in all the animals, a hormonal 
treatment for inducing an ovulation, at the 30 days in milk and a artificial insemination (AI) 
after, at the 48 days in milk. 

The conformations of pregnancy are realized at the 30 and 75 days after the AI. 
The possibility to intervene in all the routine tasks of the farm complements the 

theoretical knowledge acquired during the course was complemented with the, improving the 
skills necessary to technically manage a dairy farm.   
 
Key-Words: Dairy Farm; Milk Production; Heifer; Calf; Dairy Cow 
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1. Introdução 
O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da dissertação de Mestrado, com 

vista à conclusão do Mestrado em Engenharia Zootécnica, na Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro. 
 O estágio teve uma duração de cinco meses, tendo decorrido na exploração do Vale da 
Lama d’Atela, concelho da Chamusca, distrito de Santarém. 
 A opção de realização de um estágio curricular em detrimento de outros métodos de 
avaliação, incidiu na necessidade de criar uma “ponte” entre o sistema educativo e o mercado 
de trabalho, proporcionando uma melhor preparação profissional, e consequentemente, uma 
maior aproximação à área da produção leiteira. 
 A exploração do Vale da Lama d’Atela é reconhecida pela sua dimensão, organização 
e desenvolvimento na área da produção leiteira em regime intensivo. Deste modo, foi com 
enorme satisfação e empenho que aproveitei a oportunidade de poder realizar este estágio.
 Relativamente ao conteúdo do relatório, este pretende descrever as atividades 
desenvolvidas na exploração, instalações, equipamentos, efetivo e maneio geral da exploração. 
 O relatório será dividido em três capítulos: 

 Caracterização do setor leiteiro em Portugal; 
 Caracterização da exploração do Vale da Lama d’Atela; 
 Maneio geral e alguns indicadores produtivos e reprodutivos da exploração. 
O primeiro capítulo descreve de uma forma breve a situação atual do setor leiteiro em 

Portugal, analisando alguns dados dos últimos anos. 
O segundo capítulo apresenta uma análise da exploração, incidindo na descrição das suas 

instalações e equipamentos, organização do efetivo, rotinas de ordenha, maneio geral, alimentar 
e reprodutivo, e funções desempenhadas durante o estágio. 
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2. Caracterização do Sector Leiteiro em Portugal 
O sector leiteiro representou, em 2015, 11,5% do total da produção agrícola nacional, 

com um valor produtivo de 717 milhões de euros (INE, 2016a).  
Segundo INE (2014, 2016c), durante o ano de 2013 foram registadas 7772 explorações 

agrícolas especializadas na produção de leite de vaca, com uma dimensão média de 34 vacas 
leiteiras por exploração e uma superfície agrícola útil de 21,3 hectares (ha) por exploração, 
distribuídas de acordo com a figura 1. A maioria das explorações leiteiras e efetivo leiteiro 
concentram-se nas regiões norte (particularmente na região entre Douro e Minho) e na região 
autónoma dos Açores (Silva, 2014). Este facto é devido à aglomeração de explorações de 
pequena dimensão nessas mesmas regiões. A diminuição do número de explorações (< 24,4% 
que em 2009) (CEGEA, 2012) resultante da eliminação de explorações com um número 
reduzido de efetivos e o aumento da dimensão das explorações existentes entre 1989 e 2013 
(aumento da média de 4 para 34 vacas leiteiras por exploração), influenciaram também a 
distribuição geográfica do efetivo leiteiro (Silva, 2014; INE 2016c). 

Em 2015 contabilizavam-se 243 000 vacas leiteiras (2 ou mais anos de idade) em 
Portugal, concentradas maioritariamente na região autónoma dos Açores (37%), região norte 
(36%) e região centro (12%) (INE,2016a). 
 

 
 

 
Figura 1.  Distribuição das explorações leiteiras em Portugal, no ano de 2013 (Fonte: INE, 2016c). 
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A nível produtivo, em 2015 foram recolhidas 1,93 milhões de toneladas de leite de vaca, 

representando 97,5% do total de leite recolhido em Portugal (INE, 2016b). A produção nacional 
é também caracterizada por uma média nacional, em explorações com contraste, de 9274 
kg/vaca aos 305 dias de lactação, teor proteico de 3,26% e teor butiroso de 3,63%. (ANABLE, 
2015). O número médio de lactações por animal é de 2,5 lactações, com uma duração de 360 
dias (ANABLE, 2015). É importante salientar que a produção de leite nos primeiros 10 meses 
de 2016 decresceu cerca de 4% comparativamente ao mesmo período do ano anterior (figura 2) 
(INE, 2016c).  
 
 
 

 
Figura 2. Comparação entre a quantidade de leite de vaca recolhido em 2015 e outubro de 2016 (Fonte: INE, 
2016b). 

 

O impacto do fim do regime de quotas leiteiras, presente na União Europeia, a 1 de Abril 
de 2015, instalou uma crise no setor leiteiro que desencadeou uma descida do preço do leite 
pago ao produtor. Em janeiro de 2016 o preço médio do leite pago ao produtor era de 0,286€ 
por kg (com teor médio de matéria gorda de 3,84% e teor médio de proteína de 3,21%), ou seja, 
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menos 0,032€ comparativamente ao mesmo período do ano anterior (European Comission 
2016; SIMA, 2016).  

Inicialmente, a quando do fim do regime de quotas, os produtores aumentaram a 
produção, de modo a assegurar o mesmo volume de receitas mensais (devido ao menor preço 
do leite). A partir do 2º semestre de 2015 houve um maior controlo produtivo consequente do 
estabelecimento de contratos entre os produtores e as empresas que comercializam o leite, que 
visavam limitar o excesso de leite recolhido (INE 2016a). O excesso de oferta e o baixo 
escoamento de produtos lácteos levaram a que as indústrias transformadoras apostassem na 
produção de produtos que apresentassem maior facilidade de armazenamento e tempo de 
validade, como a produção de manteiga e secagem de leite para fabrico de leite em pó. O 
resultado foi o aumento da oferta de manteiga (> 14,7%), natas (> 2%) e leite em pó (> 35%), 
e a diminuição da produção de leite para consumo (< 11%), queijo (3,8%) e iogurtes/leite 
acidificado (< 5,7%) relativamente a 2014 (figura 3) (INE, 2016c).  

 
 

 
Figura 3. Diferenças na produção de produtos lácteos em 2013, 2014 e 2015 (milhões de toneladas) (Fonte: 
INE, 2016c). 

 
 
 3. Sociedade Agrícola do Vale da Lama d’Atela 
3.1. Descrição da Exploração 
 

 A Sociedade Agrícola do Vale da Lama da Atela Lda foi construída em 1986 com o 
objetivo de se tornar numa exploração leiteira de grande dimensão em regime intensivo, 

Produção 2013 2014 2015 
Leite de Vaca Recolhido 1,78 1,92 1,93 
Leite para Consumo 0,83 0,83 0,74 
Natas para Consumo 0,018 0,019 0,020 
Leite em Pó 0,015 0,020 0,027 
Manteiga 0,026 0,028 0,032 
Queijo  0,056 0,06 0,0577 
Iogurtes/Leite Acidificado 0,12 0,11 0,11 
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desenvolvendo as atividades agrícolas adjacentes à pecuária. Atualmente conta com dois sócios 
maioritários, Garry Mainprize e o Engenheiro Orbílio do Rosário. Emprega 33 trabalhadores, 
entre os quais 5 Engenheiros Zootécnicos. 

A exploração apresenta uma produção anual de 10603543 litros (L), com um efetivo 
médio de 1136 vacas adultas e uma produção média de 8900 L/vaca aos 305 dias de lactação. 
Atualmente comercializa o seu leite à empresa Parmalat®.  

Conta com uma área total de cerca de 450 ha, onde 300 ha são utilizados por contratos 
de arrendamento. De toda a área disponível 12 ha foram destinados à construção da vacaria e 
estruturas de apoio. A restante área é utilizada para a produção de forragens, estando dividida 
entre duas propriedades, Vale da Lama e Vale da Bezerra (figura 4).  
 
 

Figura 4.  Propriedade do Vale da Lama d’Atela (Fonte: Tecnimontemor, 2011). 

 
 
A superfície agrícola útil é de 397 ha, explorados sazonalmente. Entre outubro e abril 

utilizam-se 315 ha para a cultura de azevém, 30 ha para a cultura de triticale (aproveitado para 
silagem e como material para as camas dos animais), 16 ha para a cultura de aveia e 22 ha 
mantêm-se em pousio. De maio a setembro procede-se à cultura de milho, em 200 ha regados 
com pivôs. Os pivôs utilizam água de 4 furos de captação (feitos pela própria exploração) e das 
lagoas de decantação.  
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3.1.1. Localização 
A exploração fica localizada na Freguesia de Vale de Cavalos, Concelho da 

Chamusca, Distrito de Santarém (figura 5). 
Está situada a 12 quilómetros (km) do centro de Alpiarça, 7 km da localidade da Parreira 

e  8 km da localidade do Casalinho, sendo o acesso à exploração feito pelo troço do caminho 
municipal que liga estas localidades.  

As suas coordenadas geográficas são 39º13’24.3”N 8º28’12.2”W. 
 

Figura 5. Localização da exploração (Fonte: Tecnimontemor, 2011). 

 
 
3.1.2. Instalações e Equipamentos  

 A figura 6 representa a zona da vacaria, destacando-se a presença do edifício principal 
(onde estão presentes as duas salas de ordenha e a zona de tratamentos), pavilhão dos animais 
em produção, pavilhão vitelos 1, pavilhão vitelos 2, pavilhão novilhas 1, pavilhão novilhas 2 e 
pavilhão das maternidades e animais em período de secagem (vacas adultas não lactantes). 
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Figura 6.  Representação da zona da vacaria (Fonte: Tecnimontemor, 2011). 
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Edifício principal – O Edifício principal (figura 5, 1 legenda) pode ser descrito como 
o “núcleo” da exploração, onde se encontram os escritórios, balneários, sala de reuniões, 
refeitório, sala de armazenamento de leite, laboratório (para realização de incubações in vitro e 
armazenamento de contentores de azoto), sala de controlo da ordenha, armazém de fármacos, 
oficina, zona de tratamentos, sala de ordenha 1 (antiga sala de ordenha da exploração) e sala de 
ordenha 2. A sala de ordenha 1 consiste num modelo em espinha (2x12), utilizada apenas para 
a ordenha de animais cujo leite não possa ser comercializado (animais em tratamento de 
mamites, doentes, a cumprir intervalo de segurança (devido à administração de antibióticos) e 
em vigilância pós-parto). Embora esta sala de ordenha seja um pouco grande para a quantidade 
de animais que são ordenhados (cerca de 30 vacas), é utilizada de forma a aproveitar os antigos 
equipamentos da exploração. A sala de armazenamento de leite está equipada com 3 tanques 
de 10 000 L de capacidade, 2 bancos de gelo (para pré-arrefecimento do leite), 1 pasteurizador 
e 1 tanque de 6000 L utilizado para o armazenamento do leite da sala de ordenha 1. 

A área de tratamentos é subdividida em diferentes zonas, destacando-se a zona principal 
(composta por uma manga e tronco de contenção), 4 boxes e 2 zonas de espera (figura 7). 

 
       Figura 7.  Manga e tronco de contenção. 
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Sala de ordenha 2 – Sala de ordenha principal (figura 5, 2 legenda), consiste num 
modelo DeLaval® paralelo de saída rápida, com 60 pontos de ordenha (2x30). Está equipada 
com um portão mecânico que encaminha automaticamente os animais para o interior da sala de 
ordenha. Está também equipada com um pavimento ajustável, que ajusta a profundidade da 
zona de ordenha consoante a altura do ordenhador, tornando o processo de ordenha mais 
cómodo e eficiente. Á saída da sala de ordenha está presente uma zona para pedilúvio e 
posteriormente, uma porta de separação automática. Esta porta, após ser previamente 
comandada, separa os animais que necessitam alguma intervenção, encaminhando-os para a 
área de tratamentos.  

 

 
Figura 8.  Sala de ordenha 2. 

 
 

Pavilhão dos animais em produção - Pavilhão principal (figura 5, 3 legenda), 
destinado aos animais em produção (figura 9), está subdividido em 17 parques, como podemos 
constar no quadro 2. Este parques são ordenados numericamente, do parque 1 ao 18, tendo-se 
suprimido o parque 2.  

O parque 4 (primíparas alta produção entre os 28 e 40 L), 5 (primíparas alta produção 
entre os 21 e 60 dias em lactação (DEL)), 6 (multíparas alta produção com uma produção 
superior a 30 L), 7 (multíparas alta produção entre os 21 e 60 DEL), 8 (primíparas média 
produção entre os 25 e 30 L), 9 (multíparas alta produção entre os 60 e os 120 DEL) e 11 
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(multíparas média produção entre os 25 e 30 L) contêm, por parque, 100 camas em cubículos, 
6 bebedouros, 2 escovas e 2 ventoinhas.  

O parque 3 (animais com problemas podais), 10 (multíparas em pós-parto entre os 3 e 
os 21 DEL), 12 (primíparas em pós-parto entre os 3 e 21 DEL) e 13 (animais sujeitos a 
tratamento de secagem de tetos), são destinados a um número reduzido de animais, tendo por 
isso metade do tamanho dos parques normais, ou seja, cada parque está equipado com 
aproximadamente 50 camas em cubículos, 3 bebedouros e 1 escova. Os parques 14 (vacas 
recém-paridas/enfermaria), 15 (animais a cumprir intervalo de segurança derivado à 
administração de antibióticos) e 16 (animais sujeitos a tratamento de mamites) são 
dimensionados para que cada parque ocupe um terço da dimensão de um parque de produção 
normal. 

 

 
Figura 9. Pavilhão dos animais em produção. 

 
Estes parques estão equipados com portões adaptáveis, de modo a que sejam ajustados 

de acordo com a quantidade de animais presentes em cada parque. Têm cerca de 33 camas em 
cubículos, 1 bebedouro e 1 escova.  

O parque 18 (vacas com índice de células somáticas elevado), por sua vez, ocupa dois 
terços de um parque normal, sendo que a restante dimensão é ocupada pelo parque 17 (animais 
contaminados com Staphylococcus aureus). O parque 18 tem cerca de 66 camas, 4 bebedouros 
e 1 escova, enquanto o parque 17 tem apenas 34 camas, 2 bebedouros e 1 escova. 
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 Ao longo de toda a extensão dos parques existem cornadis que limitam a área do parque 
para a área de alimentação. O alimento é depositado ao logo de corredores pavimentados, que 
são comuns a 2 parques que sejam frontais. Os corredores apresentam largura suficiente para 
que haja espaço para a deposição do alimento e para a circulação de um veículo.  

 

 
Figura 10. Vista aérea da Sociedade Agrícola do Vale da Lama d’Atela. 

 
 
Pavilhão vitelos 1 -  O viteleiro (figura 5, 7 legenda) é ocupado por vitelas entre as 3 

semanas e o 3º mês de idade e está dividido em cerca de 15 boxes com cama de palha. A 
quantidade de boxes pode ser adaptada consoante a quantidade de vitelas. Cada boxe tem 
capacidade para 10 vitelas, estando equipada com 2 manjedouras de ferro, 1 bebedouro e 2 
barris com tetinas, para a distribuição de leite.  

Entre o pavilhão dos vitelos 1 e pavilhão dos vitelos 2 situa-se o parque de iglôs (figura 
11), destinado a vitelas desde o parto até à 3ª semana de vida. O parque de iglôs é constituído 
por 45 iglôs individuais, cada um com 2 baldes (água e leite).  

Os machos permanecem em pequenos parques individuais de cama de palha, durante 3 
dias. Estes parques individuais resultam da repartição de um parque de vitelos (para 10 
elementos) com grades de metal, de modo a que cada vitelo se mantenha isolado. Cada parque 
individual tem um balde para água e outro para leite.  
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Pavilhão vitelos 2 - Este pavilhão (figura 5, 8 legenda) é destinado a vitelas entre os 3 

e os 6 meses de idade e é subdividido em 10 pequenos parques de camas de palha. Está equipado 
com 1 bebedouro por parque, sendo o alimento disponibilizado em frente ao parque. 

 

 
Figura 11. Parque de iglôs. 

 
 

Pavilhão novilhas 1 -  O pavilhão novilhas 1 (figura 5, 5 legenda) conta com 4 parques, 
os parques 30/31 (novilhas dos 6 aos 9 meses de idade) e parques 32/33 (novilhas dos 9 aos 12 
meses de idade), cada um com 120 camas em cubículos e 2 bebedouros. Os parques são 
constituídos por 2 corredores, um com camas de tapete e outro com a zona de 
alimentação/cornadis. Entre estes 2 corredores temos os bebedouros e 2 portões, que são 
utilizados para contenção das novilhas em apenas um dos corredores. O parque 30 e 31 não está 
equipado com cornadis, substituídos por tubos de ferro que impedem a saída das novilhas do 
parque.  

 
Pavilhão novilhas 2 - O pavilhão das novilhas 2 (figura 5, 6 legenda) é composto por 4 

parques de igual dimensão, o parque 40 (novilhas dos 12 meses ao primeiro diagnóstico de 
gestação positivo), parque 41 (novilhas entre o primeiro e o segundo diagnóstico de gestação 
positivo), parque 42 (novilhas gestantes até aos 177 dias de gestação) e parque 43 (novilhas 
gestantes entre os 177 e os 247 dias de gestação). Cada parque encontra-se subdividido em 2 
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corredores, em que um tem cerca de 90 camas (tapete) em cubículos e o outro a zona de 
alimentação/cornadis. Está equipado com 2 bebedouros. Tal como no pavilhão anterior, temos 
portões a separar os corredores. Entre cada 2 parques (40/41 e 42/43) está presente uma boxe 
vazia, que é utilizada a quando da necessidade de isolar animais. 

 Nos meses de verão os parques 42 e 43 são aumentados para o exterior, criando-se uma 
zona exterior para as novilhas. Esta extensão é cercada por vedações elétricas e está sempre 
aberta para o interior dos parques.  

 
Figura 12.  Pavilhão novilhas 2. 
 

 Pavilhão das maternidades, pré-parto e vacas em secagem - Este pavilhão (figura 5, 
4 legenda) encontra-se subdividido em 6 parques. Os parques 20 (multíparas dos 256 aos 267 
dias de gestação), 21 (novilhas dos 247 aos 267 dias de gestação) e 23 (vacas em período de 
secagem) são idênticos aos parques do pavilhão novilhas 1, variando apenas na dimensão. O 
parque 23 é o maior, contando com 2 corredores de circulação, um com 120 camas em cubículos 
e o outro com a zona de alimentação. Entre os dois corredores temos 3 portões que separam as 
2 zonas do parque. 
 Tal como as novilhas dos parques 42 e 43, as vacas em período de secagem são também 
colocadas num parque exterior, durante os meses de verão. Neste caso o parque exterior não é 
adjacente ao parque principal. Apresenta uma manjedoura contínua a toda a frente do parque e 
dois bebedouros.  
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Os parques 20 e 21 são idênticos ao parque 23, embora o parque 20 ocupe um terço do 
tamanho do parque 23 e o parque 21 ocupe o restante espaço. Cada um está equipado com um 
bebedouro. 

Entre as maternidades e os parques 20 e 23 estão duas zonas “vazias”, utilizadas a 
quando da necessidade de isolar animais ou facilitar as mudanças entre parques. 

Quanto às maternidades (figura 13), estas são constituídas por duas áreas distintas, como 
os restantes parques. Uma área está destinada à circulação e alimentação, enquanto que a outra 
é utilizada para camas, permanecendo coberta de palha. Cada maternidade está equipada com 
um bebedouro.  

 

 
Figura 13. Maternidade para multíparas. 
 
O parque 50, destinado aos animais que vão ser refugados, tem aproximadamente o 

tamanho de uma maternidade, mas é totalmente coberto de palha.  
A exploração possui também seis silos para armazenamento de silagens, um armazém 

de matérias-primas, um armazém de feno e dois separadores de sólidos. Fora da zona da vacaria 
conta com uma oficina e garagens, onde são guardados os tratores e alfaias agrícolas. 
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3.1.3. Descrição do Efetivo 
A exploração do Vale da Lama d’Atela conta com um efetivo adulto de 1136 animais e 

um efetivo total de 2066 animais, distribuídos de acordo com a figura 14. O efetivo é composto 
na sua totalidade por bovinos da raça Holstein Frísia e apresenta uma taxa de reposição de vacas 
adultas de 30%. 

A divisão dos animais em diferentes lotes tem em atenção diversos fatores, como idade, 
o nível produtivo e o estado sanitário. 

As vacas em produção estão organizadas em 17 diferentes lotes, de acordo com a: 
paridade (primíparas e multíparas), nível produtivo (alta, média e baixa produção), estado da 
lactação (dias em lactação) e estado sanitário (animais com problemas podais, animais sujeitos 
a tratamento de secagem de tetos, animais doentes, animais recém paridos, em tratamentos de 
mamite, a cumprir intervalo de segurança, infetados com Staphylococcus aureus e com índice 
de células somáticas elevado). Estes lotes são concentrados num único pavilhão, o pavilhão das 
vacas em produção (figura 5, 3 legenda).  

Os lotes destinados a animais em alta produção são subdivididos de acordo com os DEL, 
havendo dois lotes para animais em alta produção entre os 21 e os 60 DEL lactação (primíparas 
e multíparas) e um lote para multíparas em alta produção entre os 60 e os 120 DEL. Como a 
quantidade de multíparas e o seu nível produtivo são superior, comparativamente às primíparas, 
houve necessidade de se criar mais lotes destinados a multíparas. 

O lote das primíparas pós-parto encontra-se no parque 12 do pavilhão de animais em 
produção e é ocupado por 21 animais. As multíparas em pós-parto, por sua vez, ocupam o 
parque 10 do mesmo pavilhão, preenchido com 38 vacas. Os lotes pós-parto são destinados a 
vacas entre os 3 e os 21 DEL. 
 Quanto ao lote das primíparas em alta produção entre os 21 e os 60 DEL, está colocado 
no parque 5 do pavilhão das vacas em produção e conta com 86 animais. As multíparas no 
mesmo estado de lactação (alta produção entre os 21 e 60 DEL) estão colocadas no parque 7 
com uma ocupação de 89 animais. 
 Após os primeiros 60 DEL as primíparas são movidas para o lote de primíparas em alta 
produção (entre os 28 e os 40 L). Este lote tem 95 animais e ocupa o parque 4.  
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Parques  

 
Descrição dos Parques 

 
Pavilhão 

 
Disposição 
de Animais 

1 
3 
4 

Animais em baixa produção (< 25 L)  
Animais com problemas podais 
Primíparas alta produção (28-40 L) 

Vacas em produção 
Vacas em produção 
Vacas em produção 

100 
23 
95 

5 Primíparas alta produção (21-60 DEL) Vacas em produção 86 
6 Multíparas alta produção (> 30 L) Vacas em produção 91 
7 Multíparas alta produção (21-60 DEL) Vacas em produção 89 
8 Primíparas média produção (25-30 L) Vacas em produção 100 
9 Multíparas alta produção (60-120 DEL) Vacas em produção 95 

10 Pós-parto multíparas (3-21 DEL) Vacas em produção 38 
11 Multíparas média produção (25-30 L) Vacas em produção 103 
12 Pós-parto primíparas (3-21 DEL) Vacas em produção 21 
13 Animais sujeitos a tratamento de secagem de tetos Vacas em produção 21 
14 Vacas recém paridas/enfermaria Vacas em produção 9 
15 Intervalo sanitário/doentes Vacas em produção 3 
16 Vacas sujeitas a tratamento de mamites Vacas em produção 16 
17 Animais contaminados com Staphylococcus aureus Vacas em produção 35 
18 Vacas com índice de células somáticas elevado Vacas em produção 72 
20 Multíparas em pré-parto (256 dias de gestação) Maternidade e 

vacas em secagem 
17 

21 Novilhas em pré-parto (247 dias de gestação) Maternidade e 
vacas em secagem 

21 

23 Vacas em período de secagem Maternidade e 
vacas em secagem 

109 

25 Maternidade novilhas Maternidade e 
vacas em secagem 

12 

26 Maternidade multíparas Maternidade e 
vacas em secagem 

13 

30/31 Novilhas dos 6 aos 9 meses de idade Novilhas 1 187 
32/33 Novilhas dos 9 aos 12 meses de idade Novilhas 1 148 

40 Novilhas dos 12 meses até ao primeiro  
diagnóstico de gestação positivo 

Novilhas 2 88 

41 Novilhas entre o primeiro e segundo 
diagnóstico de gestação positivo 

Novilhas 2 88 

42 Novilhas gestantes até 177 dias de gestação Novilhas 2 120 
43 Novilhas gestantes dos 177 aos 247 dias de gestação. 

Novilhas com problemas reprodutivos 
Novilhas 2 121 
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50 Animais para refugo Maternidade e 
vacas em secagem 

1 

60 Vitelos desmamados Vitelos 2 73 
90 Viteleiro Vitelos 1 172 

    
    

 Figura 14.  Descrição dos parques existentes na exploração. 
 

As multíparas são também encaminhadas, aos 60 DEL, para um lote reservado a 
multíparas em alta produção, entre os 60 e os 120 DEL. Este lote ocupa o parque 9 do pavilhão 
dos animais em produção e tem uma capacidade de ocupação de 95 vacas. 
 O lote das primíparas em média produção, com produções entre os 25 e 30 L está 
instalado no parque 8, com uma capacidade de ocupação de 100 animais.  

As multíparas com produções superiores a 30 L são colocadas no lote de multíparas em 
alta produção com uma produção superior a 30 L de leite por dia. Este lote ocupa parque 6, que 
tem 91 vacas.  

O lote de multíparas em média produção entre os 25 e 30 L tem 103 animais e está 
instalado no parque 11 do pavilhão de produção.  
 Ao atingirem um baixo nível produtivo ou antes de entrar em período de secagem, os 
animais são colocados no lote destinado a animais em baixa produção (< 25 L), que é comum 
a primíparas e multíparas. Este lote tem 100 animais e ocupa o parque 1. 

Quanto à divisão de acordo com o estado sanitário, foram criados 8 lotes. A ocupação 
destes lotes depende do estado sanitário do rebanho. 

O lote da enfermaria é reservada a animais doentes ou a receber um tratamento 
preventivo pós-parto. Ocupa o parque 14 do pavilhão dos animais em produção e tem 9 animais. 
A sua ocupação depende principalmente da concentração de partos. 

As vacas em tratamento de mamite são colocadas todas no mesmo lote, no parque 16, 
constituído por 16 animais. A aglomeração destes animais num único lote facilita a aplicação 
do protocolo de tratamento de mamites, que é realizada todos os dias pelas 8 horas.  

Terminado o tratamento de mamite, as vacas são transferidas para o lote de animais a 
cumprir intervalo de segurança, no parque 15. Este lote é constituído por animais que, embora 
já não sejam sujeitos a tratamento de mamite, continuam a cumprir intervalo de segurança (leite 
ainda não pode ser comercializado). A criação deste lote facilita a transição entre o lote de 
animais que foram sujeitos a tratamento de mamites e o respetivo lote de produção.  
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As vacas sujeitas a tratamento de secagem de tetos são também aglomeradas num único 
lote, de modo a facilitar o maneio. Este lote tem 21 animais e está instalado no parque 13 do 
pavilhão de produção. 

O lote de animais com problemas podais tem cerca de 23 animais e está situado no 
parque 3 do mesmo pavilhão.  

As vacas infetadas com Staphylococcus aureus estão em quarentena num único lote, 
com 35 animais, no parque 17. Os animais com índice de células somáticas elevado ocupam 
um único lote, no parque 18, com 72 vacas. 

O pavilhão das maternidades e vacas em secagem (figura 5, 4 legenda) engloba os lotes 
dos das vacas em período de secagem, vacas pré-parto, novilhas pré-parto, maternidade e vacas 
para refugo. 

Os animais em período de secagem encontram-se no lote de secagem, onde 
permanecerão 40 dias. Este lote ocupa o parque 23 e conta com 109 vacas. 

Ao saírem do lote de secagem, por volta dos 256 dias de gestação, as multíparas são 
encaminhadas para lote de vacas pré-parto, no parque 20. Este parque é ocupado por 17 animais 
que permanecerão até aos 267 dias de gestação.  

Há também destinado um lote para novilhas em pré-parto, dos 247 aos 267 dias de 
gestação. Está instalado no parque 21 do pavilhão das maternidades e conta com 21 novilhas.  

Aos 267 dias de gestação os animais são conduzidos para as maternidades, 
permanecendo nestas até ao parto. As maternidades dividem-se em dois lotes, um para novilhas 
(parque 25) e outro para vacas adultas (parque 26), O lote da maternidade das novilhas é 
preenchido por 12 animais e o lote da maternidade das vacas adultas por 13 animais.  

Quanto à distribuição dos vitelos, estes são distribuídos de acordo com a sua idade e 
sexo, criando-se lotes para vitelas desde o nascimento à 3ª semana de vida (fêmeas), vitelas das 
3 semanas ao 3º mês de idade, vitelas do 3º ao 6º mês de idade e um lote os machos desde o 
nascimento à data de venda.  

Ao nascimento as vitelas são colocadas em iglôs individuais, distribuídos entre o 
pavilhão dos vitelos 1 (figura 5, 7 legenda) e o pavilhão dos vitelos 2 (figura 5, 8 legenda). 

 Atingidas as 3 semanas de vida, são colocadas em parques com capacidade para 10 
elementos, no pavilhão dos vitelos 1 (figura 5, 7 legenda), onde permanecerão até completarem 
os 3 meses de idade. Os machos são colocados em pequenos parques individuais (repartição de 
um parque normal de vitelos) durante os 3 primeiros dias de vida. Ao fim do 3º dia são juntos 
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com os restantes machos, até ao momento da venda. O viteleiro (figura 15) e o parque de iglôs 
têm, em conjunto, 172 vitelos.  

As vitelas entre os 3 e 6 meses de idade são distribuídas consoante a idade, por 10 
pequenos parques, no pavilhão dos vitelos 2 (figura 5, 8 legenda), onde permanecem 73 vitelas.  

As novilhas também são distribuídas em lotes de acordo com a idade e estado 
reprodutivo. O lote das novilhas entre 6 e os 9 meses está distribuído pelos parques 30 e 31 do 
pavilhão das novilhas 1 (figura 5, 5 legenda) e alberga 187 novilhas. Ao atingirem os 9 meses 
de idade são encaminhadas para o lote destinado a novilhas entre os 9 e os 12 meses, distribuído 
pelos parques 32 e 33 do mesmo pavilhão.  

 
 

 
Figura 15.  Pavilhão vitelos 1. 

 
A partir dos 12 meses de idade a repartição das novilhas é realizada de acordo com o 

seu estado reprodutivo.  
Ao atingirem os 12 meses de idade, as novilhas são conduzidas para um lote destinado 

a novilhas entre o primeiro ano de vida e o momento em que é realizado o primeiro diagnóstico 
de gestação positivo. Este lote encontra-se no parque 40 do pavilhão das novilhas 2 (figura 5, 6 
legenda) e tem cerca de 88 novilhas. 

Após o primeiro diagnóstico de gestação positivo são movimentadas para o lote de 
novilhas entre o primeiro e o segundo diagnóstico positivo, no parque 41 do mesmo pavilhão, 
com uma ocupação de 88 animais. 
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Confirmada a gestação conduzem-se as novilhas para um lote destinado a novilhas 
gestantes, no parque 42 do pavilhão das novilhas 2, onde permanecerão até atingirem os 177 0 
dias de gestação. Este lote é ocupado por 120 animais.  

O lote das novilhas entre os 177 e os 247 dias de gestação preenche o parque 43 e é 
composto por 121 animais. Encontram-se também neste lote novilhas com problemas 
reprodutivos e 2 touros. 

O lote dos animais para refugo encontra-se no parque 50 do pavilhão das maternidades 
e vacas em secagem (figura 5, 4 legenda) e tem 1 animal. 
    
 
3.1.4. Ordenha mecânica: maneio dos animais e procedimentos de rotina 

São realizadas três ordenhas diárias, com uma duração média de 6 horas e meia. A 
primeira ordenha diária é realizada das 6 às 13 horas, a segunda das 14 às 21 horas e a terceira 
das 22 às 5 horas do dia seguinte.  

Após cada ordenha há um período de lavagem da sala e do circuito do leite, com a 
duração de 45 minutos. 

 Cada ordenha é executada por um grupo de trabalhadores diferente, constituído por dois 
ordenhadores e um trabalhador responsável pela movimentação dos animais entre os parques e 
a ordenha. 

Os lotes são todos ordenhados na sala de ordenha 2 (sala principal), à exceção dos lotes 
de animais em que o leite não pode ser comercializado (enfermaria, tratamento de mamites e 
intervalo de segurança), de modo a não haver mistura de leite nem contaminação dos restantes 
animais.  

Os períodos de ordenha iniciam-se com os lotes de pós-parto, primeiro as multíparas 
(parque 10) e posteriormente as primíparas (parque 12). Após a ordenha dos lotes de pós-parto, 
procede-se à ordenha dos restantes lotes, principiando com o lote das primíparas em alta 
produção entre os 28 – 40 L (parque 4), até ao lote das multíparas em média produção entre os 
25 – 30 L (parque 11). A ordenha dos lotes segue a seguinte ordem: 10,12,4,5,6,7,8,9,11. 

Posteriormente são ordenhados os lotes dos animais com problemas podais, animais em 
tratamento de secagem definitiva de tetos, animais com baixa produção, animais com índice de 
células somáticas elevado e, por fim,  infetados com Staphylococcus aureus e (parques 3, 13, 
1, 18 e 17).  
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As vacas com baixa produção (parque 1) são ordenhadas apenas duas vezes por dia, 
suprimindo-se a ordenha da tarde. Esta prática deve-se ao facto do seu nível de produção não 
justificar uma terceira ordenha.  

A sala de ordenha 2 é utilizada para a ordenha de 951 animais, com um tempo médio de 
ordenha, por vaca, de 4 minutos e 46 segundos. 

No final de cada ordenha os ordenhadores dirigem-se à sala de ordenha 1 (sala antiga) 
para proceder à ordenha dos lotes de animais cujo leite não pode ser comercializado, ou seja, 
os lotes da enfermaria, intervalo de segurança e mamites (parques 14, 15 e 16). O leite 
produzido por estes lotes é ordenhado para um tanque individual, sendo de seguida pasteurizado 
a 77º e utilizado para a alimentação dos vitelos. Se este leite for insuficiente poderá utilizar-se 
leite dos animais com índice de células somáticas elevado ou mamites crónicas (parque 18). A 
sala de ordenha 1 ordenha cerca de 28 animais. 

O leite recolhido em cada ordenha (cerca de 10 000 L) é armazenado num tanque de 
arrefecimento próprio, utilizando-se apenas um tanque por ordenha.  

Antes de entrar nos tanques de arrefecimento, o leite passa por um banco de gelo. Este 
banco de gelo consiste num radiador com água gelada que se encontra à saída da sala de 
ordenha, por onde passam as tubagens que encaminham o leite da sala de ordenha para o tanque 
de refrigeração. Este procedimento é realizado para que o leite sofra um “pré-arrefecimento” e 
entre no tanque já a 4ºC, de modo a evitar oscilações de temperatura dentro do próprio tanque 
de armazenamento.  

Quanto à rotina de ordenha, é utilizado um protocolo pré-estabelecido pelo responsável 
deste sector, que consiste em: 

1. Retirar os primeiros jatos de leite para o chão e aplicação do pré-deeping; 
2. Limpar a base do úbere e os tetos com um pano (individualizado), virar o pano ao 

contrário e voltar a limpar os tetos; 
3. Colocar as tetinas; 
4. Após a retirada das tetinas (automaticamente), aplicar o pós-deeping. 
Cada ordenhador é responsável por 15 animais de cada lado da sala, aplicando este 

protocolo a 7 vacas de cada vez. 
Antes da cada ordenha os animais são encaminhados para o parque de espera, onde são 

“empurrados” para a entrada da sala por um portão mecânico que encurtece a distância entre os 
animais e a sala de ordenha. Este portão é também utilizado como separador dentro do próprio 
parque de espera, separando os animais de um lote que ainda está em ordenha (mas que não 
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foram ordenhados) e os animais do próximo lote a ser ordenhado. Quando a quantidade de 
animais de um lote ultrapassa a capacidade da sala de ordenha, os animais restantes aguardam 
no parque de espera, separados dos animais do próximo lote. 

 Se os restantes animais do lote não preencherem a totalidade de um corredor da sala de 
ordenha, preenche-se os espaços vagos com vacas do próximo lote, sendo da responsabilidade 
dos ordenhadores realizar uma marcação do último animal do lote (final do lote), para que, ao 
acabar a ordenha, recorrendo aos portões de saída rápida (que libertam 5 animais de cada vez) 
seja possível separar o último animal de um lote do primeiro animal do próximo lote. Este 
processo aumenta a eficiência da ordenha.  

Se durante a ordenha houver uma suspeita de mamite (presença de sangue, grumos, 
viscosidade ou cor anormal) é aplicado o teste californiano de mamites (TCM). Confirmada a 
mamite o animal é sinalizado e, ao sair da ordenha, é encaminhado para a área de tratamento.  
 O trabalhador responsável por encaminhar as vacas dos parques para a sala de ordenha 
tem a seu cargo a limpeza das camas, limpeza dos pedilúvios e a lavagem dos panos utilizados 
na limpeza do úbere. 
 
 
3.2. Rotinas de maneio e funções desempenhadas na exploração  
3.2.1. Maneio dos Vitelos 

O maneio dos bovinos de leite na exploração do Vale da Lama d’Atela é iniciado logo 
ao parto, com a aplicação de um protocolo pós-parto. Esse protocolo consta do registo imediato 
do vitelo (registo da identificação da mãe, sexo do vitelo, identificação do vitelo e condições 
do parto), fornecimento de colostro, colocação dos brincos de identificação individual e 
desinfeção do umbigo.  

O colostro é recolhido na primeira ordenha após o parto, procedendo-se de seguida à 
avaliação da sua qualidade. Para avaliar o colostro deve-se ter em atenção a quantidade de 
imunoglobulinas presentes, que deve ter uma concentração superior a 50 gramas por L 
(Martinho, 2015). 

Embora a qualidade do colostro possa ser assegurada com a observação da cor e 
densidade, que deve ser cremoso e amarelado, a exploração do Vale da Lama d’Atela recorre a 
um colostrómetro para assegurar a qualidade do colostro. O colostrómetro é um densímetro que 
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mede a densidade do colostro, avaliando a qualidade com base na densidade, ou seja, quanto 
maior for a densidade melhor será a qualidade. Se a concentração de imunoglobulinas for 
superior a 50 gramas por L o colostrómetro atinge a cor verde (medida desejada). Martinho 
(2015) afirmou também que a temperatura pode influenciar a medição, em que temperaturas 
altas podem levar a uma subestimação da concentração de imunoglobulinas e, no caso de 
temperaturas baixas, uma sobrestimação da concentração de imunoglobulinas. 

Depois de avaliado, o colostro é repartido por garrafas de plástico de 1,5 L, que são 
posteriormente congeladas num banco de colostro. Ao parto retiram-se aleatoriamente duas 
destas garrafas do banco de colostro, descongelam-se e fornecem-se ao vitelo (até às duas 
primeiras horas de vida), colocando-se uma chupeta em cada garrafa. Também se pode utilizar 
colostro que tenha sido recentemente ordenhado e ainda não tenha sido congelado. 

 A exploração não tem por norma fornecer ao vitelo colostro da própria mãe, porque a 
ordenha é sempre posterior à aplicação do protocolo. 

O protocolo pós-parto segue com o fornecimento do colostro (3 L), colocação dos 
brincos de identificação, desinfeção do umbigo com tintura de iodo 6,5% e colocação do vitelo 
num iglô individual (fêmeas) ou num parque individual no viteleiro (machos). 

As fêmeas são colocadas em iglôs individuais, onde permanecerão 3 semanas. Durante 
essas 3 semanas é fornecido leite de substituição duas vezes ao dia (9 e 14 horas).  

O leite de substituição resume-se ao leite produzido pelos animais que são ordenhados 
na sala de ordenha 1 (leite de desperdício), sendo posteriormente pasteurizado a 77º C e servido 
aos vitelos, à temperatura ambiente. Como o leite de desperdício pode apresenta uma maior 
contaminação microbiana optou-se por proceder a uma pasteurização do mesmo. O processo 
de pasteurização reduz a contaminação microbiana e limita a propagação de doenças 
transmitidas por este leite, tornando-se numa forma mais segura de aproveitar o leite 
desperdiçado (Stabel et al., 2004 citados por Rebelo, 2014) 

 Para a distribuição do leite de substituição recorre-se a baldes individuais com tetinas, 
que são colocados nos iglôs na hora da refeição e retirados de seguida.  

Se nos primeiros 7 dias de vida os vitelos manifestarem diarreias é administrada uma 
solução com composição rica em eletrólitos, com o objetivo de hidratar e fornecer energia. 

Á 3ª semana de vida, os vitelos são dispostos em parques de 10 elementos, até ao 
desmame (12 semanas de idade). Dos 3 aos 6 meses os vitelos permanecem em parques no 
pavilhão vitelos 2.  
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A descorna é realizada apenas nas fêmeas, utilizando um ferro quente. Este processo é 
realizado antes dos 30 dias de idade (de preferência às 3 semanas de vida), embora Stiwell et 
al., (2007) recomendem que este método de descorna deva ser utilizado apenas entre a 6ª e 8ª 
semana de vida. 

Quanto ao plano de vacinação, ao 7º dia de idade os vitelos são vacinados contra o vírus 
da parainfluenza bovina e o vírus respiratório sinicial bovino (BRSV). Ao 10º e 21º dia de vida, 
são vacinados contra a clostridiose. Ao 45º dia administra-se uma vacina contra a parainfluenza 
3, reforço de imunização de BRSV, redução da contaminação bacteriana e infeção do serotipo 
A1 da pasteurella.   

As camas do viteleiro, iglôs e do pavilhão vitelos 2 são constituídas por feno. A limpeza 
e manutenção das camas é realizada todas as semanas, acrescentando-se material. Ao fim de 
duas semanas retira-se todo o material das camas e coloca-se feno limpo. Os bebedouros são 
limpos duas vezes por semana.  

A minha função no maneio dos vitelos incidia principalmente a quando da aplicação do 
protocolo de pós-parto, que consistia no registo do vitelo, colocação dos brincos de 
identificação individual, desinfeção do umbigo (através da colocação de tintura de iodo no 
umbigo, recorrendo a um copo com um aplicador) e administração de 3 L de colostro em 
garrafas com chupetas. Realizei a aplicação deste protocolo em cerca de 100 vitelos.  

Também fui encarregue de realizar algumas descornas, recorrendo ao método do ferro 
quente, tendo descornado cerca de 70 vitelos. Não havia um dia definido para a realização de 
descornas, embora houvesse preferência em que fossem realizadas por volta da terceira semana 
de vida, nunca ultrapassando o primeiro mês de idade. Para a descorna, coloca-se o 
termocautérico (ferro quente) a aquecer previamente, imobiliza-se o vitelo e procede-se à 
descorna, através de movimentos circulares com o ferro quente na base do crânio, onde se 
encontrava o corno. Cada corno demoraria 10 a 20 segundos a ser retirado. 

 Após a descorna era administrado anti-inflamatório por via intramuscular. 
Por vezes auxiliava a Engenheira Zootécnica encarregue do maneio dos vitelos, a 

carregar os vitelos que eram vendidos e a distribuir alimento. A distribuição de alimento 
consistia na repartição de leite (em baldes individuais com chupeta) aos vitelos com menos de 
3 semanas de idade. Aos restantes vitelos eram distribuídos alimento concentrado, palha picada 
e mistura das vacas de alta produção. 
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3.2.2. Maneio das Novilhas 
 Com 6 meses de idade as vitelas são encaminhadas para o pavilhão das novilhas 1, onde 
permanecerão primeiro no lote das novilhas entre os 6 e os 9 meses (parques 30 e 31) e, após 
esse período, no lote das novilhas entre os 9 e os 12 meses (parques 32 e 33). 
 Ao atingirem os 12 meses, as novilhas são encaminhadas para o pavilhão das novilhas 
2, que engloba os parques 40, 41, 42 e 43. 

 Serão inicialmente instaladas no lote reservado a novilhas entre os 12 meses de idade e 
o primeiro diagnóstico de gestação positivo (parque 40), permanecendo neste lote até que 
demonstrem cio, sejam inseminadas e a gestação seja confirmada através do primeiro 
diagnóstico de gestação (30 dias). Confirmada a gestação, movimentam-se as novilhas para o 
lote de novilhas entre o primeiro e o segundo diagnóstico de gestação positivo (parque 41), até 
que a gestação volte a ser confirmada, a quando da realização de um segundo diagnóstico de 
gestação (75 dias).  
 Depois de dois diagnósticos de gestação positivos as novilhas são movimentadas para o 
parque 42, que é reservado ao lote das novilhas gestantes entre o segundo diagnóstico de 
gestação positivo e os 177 dias de gestação.  

As novilhas gestantes entre os 177 e os 247 dias de gestação permanecem num lote 
próprio. Este lote alberga também as novilhas com problemas reprodutivos e dois touros. A 
junção destes dois grupos de animais visa a um melhor aproveitamento e deteção de cios, por 
parte do touro, aumentando a probabilidade das novilhas ficarem gestantes (Sousa et al., 2012). 
As novilhas que não se encontrarem gestantes aos 21 meses de idade, são vendidas. 

Os protocolos de vacinação e tratamentos de novilhas incluem, aos 12 meses, a 
colocação de um íman intra-ruminal e vacinação contra a rinotraqueíte infeciosa bovina  (IBR), 
diarreia viral bovina (BVD,) parainfluenza 3 e BRSV. É administrada também uma vacina que 
pretende reduzir a incidência de mamites clínicas e subclínicas (1ª dose aos 230 dias de gestação 
e a 2ª dose aos 267 dias de gestação). 
 Por volta dos 247 dias de gestação as novilhas são instaladas no lote de pré-parto (parque 
21), onde permanecerão 20 dias, até serem colocadas na maternidade, aos 267 dias de gestação. 
Essa mudança será realizada consoante uma análise da data prevista de parto e do estado de 
desenvolvimento do úbere do animal, partindo do princípio que o parto ocorrerá por volta do 
277º dia após a IA fecundante.  
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Antes do arranque da vida produtiva é colocado um chip na orelha direita de cada animal 
(para leitura da porta separadora) e uma coleira que contem os últimos quatro dígitos do número 
de identificação, um medidor de atividade e um transponder. Este transponder é responsável 
pela transmissão da identificação individual de cada animal para a sala de ordenha e para o 
programa informático. 

Os parques das novilhas têm camas de tapete em cubículos, que são limpas 
quinzenalmente, retirando-se a sujidade com um rodo. Os corredores são lavados diariamente 
através de um sistema de “flushing” por onda, que utiliza água limpa. Os bebedouros são limpos 
duas vezes por semana. 

Dentro do maneio das novilhas, fui encarregue de realizar, diariamente, alguns períodos 
de observação de cios. Esses períodos de observação eram realizados no pavilhão das novilhas 
2, por volta das 9 horas e 30 minutos, com uma duração de cerca de 20 minutos. Se houvesse 
disponibilidade poderia realizar mais um período de observação de cios, pelas 11 horas.  

As observações consistiam na identificação das novilhas que manifestavam sinais de cio 
(mais propriamente a monta entre novilhas), para que pudessem ser posteriormente 
inseminadas. As metodologias para identificação de cios e maneio reprodutivo das novilhas 
serão descritas no capítulo do maneio reprodutivo. 

Além da identificação de cios, auxiliava os profissionais a movimentar animais entre 
parques, colocava coleiras e apoiava os profissionais a quando da realização de diagnósticos de 
gestação e do processo de IA em novilhas.  

Os períodos de observação de cio apenas no período da manhã podem ser insuficientes, 
levando à necessidade de se criar mais períodos de observação, distribuídos pelo período da 
tarde e noite.  
 

3.2.3. Maneio das Vacas Adultas 
Atendendo à elevada importância de se proceder a uma boa monitorização do período 

de puerpério, os animais são encaminhados logo após o parto para a enfermaria (parque 14), 
onde será aplicado o protocolo pós-parto e permanecerão em vigilância (primíparas durante 
dois dias e multíparas durante três dias). Este protocolo consiste na administração, logo após o 
parto, de 180 mililitros (ml) de cálcio por via subcutânea, 2 ml de prostaglandina F2 alfa 
( 2 ) por via intramuscular e  de 1,5 L de uma solução oral que contem cálcio, vitaminas e 
leveduras, para auxiliar o arranque da produção. No dia seguinte administra-se de novo 120 ml 
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de cálcio, por via subcutânea. A utilização da via subcutânea, para administração de cálcio 
como preventivo de hipocalcémias, deve-se ao facto de esta tornar o processo mais prático, com 
os animais contidos em cornadis, e apresentar uma ação mais lenta (Jacques, 2011). No caso de 
desenvolverem sinais de hipocalcémia, o cálcio é administrado por via endovenosa. 
 Manifestando estabilidade, as vacas são encaminhadas para os lotes de pós parto, 
(primíparas para o parque 12 e multíparas para o parque 10), onde durante 21 dias são 
devidamente monitorizadas. São medidas diariamente as temperaturas retais (temperatura 
anormal acima dos 39,5ºC) com um termómetro digital, regista-se os animais com febre e, se 
necessário, realizar-se-á uma avaliação do estado de involução uterina, através de uma palpação 
retal. Passados os primeiros 21 DEL os animais deixam de ser monitorizados. 

Terminado o período de monitorização e demonstrando normalidade produtiva e 
reprodutiva, as vacas são conduzidas para os lotes destinados a animais em alta produção. 

As primíparas são primeiramente colocadas no lote de alta produção dos 21 até 60 DEL 
(parque 5) seguindo depois para o lote de alta produção entre os 28 e 40 L de leite (parque 4). 
Quando a produção reduzir para cerca de 30 L de leite/dia, são mudadas para o lote de média 
produção entre os 25 e 30 L de leite (parque 8). Abaixo dos 25 L/dia permanecem no lote de 
baixa produção (parque 1) até entrarem no período de secagem. 
 O critério de divisão dos lotes das multíparas é um pouco mais complexo, devido à 
maior quantidade de animais, maior produção e, consequentemente, maior exigência energética 
e nutricional. Ao saírem do pós-parto (parque 10) são instaladas no lote de alta produção entre 
os 21 e os 60 DEL (parque 7). Aos 60 DEL são encaminhadas para o lote de alta produção entre 
os 60 e 120 DEL (parque 9), destinado a vacas que estão em fase crescente e pico de produção 
(por volta dos 40 L/vaca/dia). Após os 120 DEL, embora a produção se mantenha 
consideravelmente alta, já não é energeticamente tão exigente, encontrando-se já em fase de 
decréscimo. Esta redução da produção leva a que se faça a transição desses animais para o lote 
de alta produção, destinado a vacas a partir dos 120 DEL, até atingirem uma produção inferior 
a 30 L de leite/dia (parque 6). Entre os 25 e os 30 L de leite/dia permanecem no lote destinado 
a multíparas em média produção (parque 11). Abaixo dos 25 L de leite/dia, são também 
encaminhadas para o parque 1 (lote de baixa produção) até à secagem. 

Entre a porta separadora e a ordenha há uma zona para pedilúvio, onde passam todos os 
animais sempre que saem da sala de ordenha (3 vezes por dia todos os dias). 

Quando há necessidade de intervir em algum animal (IA, aparo de cascos, tratamentos, 
mudança de parque, etc.), seleciona-se previamente a identificação no sistema informático e, 
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após a ordenha, este é separado dos restantes animais do seu lote, pela porta separadora, que o 
encaminha para zona de tratamentos (figura 16).  

 

 
   Figura 16. Área de tratamentos. 

 
O aparo de cascos é realizado uma vez durante a lactação, à entrada para o período de 

secagem e sempre que o animal apresente manqueira ou problemas podais. A identificação da 
manqueira é executada através da observação, por parte dos Engenheiros Zootécnicos, da 
dificuldade de locomoção e má colocação dos cascos no chão. Esta observação pode ser 
realizada à entrada e saída da ordenha ou através da criação de um período de identificação de 
manqueiras, realizado nos próprios parques. Esta problemática afeta cerca de 7% do efetivo 
produtivo da exploração. Cunha (2010) citando Cook e Nordlund (2009) afirmou que 20% das 
vacas leiteiras em regime de maneio intensivo apresentam claudicações. 

Sempre que um animal demonstra sinais de mamite, é aplicado um protocolo de 
tratamento de mamites. O protocolo de tratamento de mamites começa com a recolha de uma 
amostra de leite, que é utilizada para realizar um antibiograma. O antibiograma consiste na 
realização de uma incubação in vitro, com o objetivo de identificar rapidamente o tipo de 
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microrganismo responsável pela infeção (gram-positivo ou gram-negativo). Ao analisar o 
resultado é escolhido o antibiótico que apresente um resultado mais eficaz. A amostra de leite 
é depois enviada para um laboratório que identificará o microrganismo. 

 Depois de sinalizado o animal com mamite, encaminha-se para o lote de vacas sujeitas 
a tratamento de mamite (parque 16), onde lhe é administrado, durante 3 dias, antibiótico e anti-
inflamatório. No caso de o animal continuar a manifestar sinais de mamite, retira-se o 
tratamento com anti-inflamatório e administra-se antibiótico por mais 3 dias. No final dos 6 
dias de tratamento a vaca é colocada no lote de intervalo de segurança (parque 15). Se os sinais 
de mamite permanecerem, a vaca é colocada no lote destinado a vacas com índice de células 
somáticas alta e mamites crónicas (parque 18).  

A análise do microrganismo responsável pela infeção permite isolar os animais 
infetados com Staphylococcus aureus, que é contagioso. As vacas contaminadas com este 
microrganismo são colocadas em isolamento no lote destinado a vacas portadoras de 
Staphylococcus aureus (parque 17), para que não haja contágio do restante efetivo. 
Infelizmente, como acaba sempre por haver alguma mistura de animais de diferentes parques, 
o risco de contágio do restante efetivo é superior, levando à necessidade de se proceder a um 
isolamento mais eficaz.  

Quanto às vacas que apresentem apenas um teto “problemático”, procede-se à secagem 
definitiva desse teto. Para realizar essa secagem, utiliza-se um detergente (clorexidina) que, 
através da injeção diária no canal do teto, procede à sua secagem, progressivamente. As vacas 
que estão a ser sujeitas a esse tratamento permanecem num lote destinado às mesmas, 
facilitando o maneio (parque 13). Concluído o processo de secagem, são de novo colocadas no 
respetivo parque de produção. 
 O plano de vacinação para vacas em produção consiste na vacinação, aos 52 dias de 
lactação, para reduzir o impacto de mamites clínicas e sub-clínicas (só na primeira lactação), e 
na vacinação anual contra a clostridiose, BVD, parainfluenza 3 e BRSV. Procede-se também, 
duas vezes por ano, à vacinação contra a IBR. Ao entrar para o período de secagem e a 21 dias 
para o parto, os animais são vacinados contra infeções provocadas por Escherichia coli, 
rotavírus e coronavírus. 

As vacas em produção recebem um tratamento de secagem aos 217 dias de gestação 
(independentemente da produção) ou caso a sua produção se apresente muito baixa. O período 
de secagem tem uma duração de 60 dias.  



Caracterização da Exploração do Vale da Lama d’Atela 
 

 
31  

 Para iniciar o período de secagem, é aplicado um protocolo que abrange o aparo de 
cascos, confirmação do estado da gestação, limpeza dos tetos, administração de um antibiótico 
de prevenção para mamites (aplicado diretamente no teto através de bisnagas intramamárias) e 
aplicação de selantes do canal do teto. As vacas são depois instaladas no lote de animais em 
período de secagem (parque 23), onde lhes é alterada a rotina (deixam de ser ordenhadas) e a 
alimentação, reduzindo a quantidade de alimento/energia e aumentando a percentagem de fibra 
e água no alimento. Permanecerão neste lote 40 dias, sendo depois encaminhadas para o lote de 
pré-parto (parque 20). Durante o período de verão (de maio a outubro) são colocadas em 
parques exteriores. 

 A mudança do parque 20 para a maternidade ocorre a cerca dos 267 dias de gestação. 
Esta previsão é realizada utilizando a ideia de que o parto ocorrerá ao 277º dia após a data da 
IA fecundante. No caso das novilhas, a mudança para a maternidade é também influenciada 
pelo estado de desenvolvimento do úbere. 

A limpeza dos parques das vacas em produção é realizada três vezes ao dia, através de 
um sistema de “flushing” por onda, que aproveita água das lagoas de decantação. 

As camas são constituídas por uma mistura de casca de arroz, palha picada e calcário. 
São limpas superficialmente enquanto os animais se encaminham para a ordenha, retirando-se 
as fezes e a sujidade com um rodo. Esta rotina permite que as camas se mantenham 
continuamente limpas. Procede-se também à desinfeção e adição de material duas vezes por 
semana.  

As camas das maternidades e do parque para animais de refugo são constituídas por 
feno, acrescentando-se material todas as semanas e substituindo-se por completo duas vezes 
por mês. 

Os parques das vacas secas e pré-parto apresentam camas de tapete, como os parques 
das novilhas, que são limpas quinzenalmente. O parque é limpo diariamente por um sistema de 
“flushing” igual ao dos restantes parques, mas que utiliza água limpa. Os bebedouros são todos 
limpos duas vezes por semana. 
 A maior parte do meu tempo de estágio foi destinado ao maneio dos animais em 
produção, onde realizei diversas tarefas.  

A minha rotina diária era iniciada com o tratamento dos animais recém-paridos, 
começando por conter todos os animais dos parque, da enfermaria, intervalo de segurança e 
mamite, de modo a facilitar o maneio e a administração de tratamentos. Depois de devidamente 
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condicionados, aplicava o protocolo pós-parto nos animais recém-paridos. Apliquei este 
protocolo em cerca de 150 animais.  
 Após o tratamento dos animais recém-paridos, aplicava o protocolo de tratamento de 
mamite, por volta das 8 horas e 30 minutos. Era previamente disponibilizada uma lista dos 
animais que deveriam ser tratados e o que deveria ser administrado a cada animal. Depois de 
estarem devidamente condicionados, iniciava a aplicação dos tratamentos, do lado de fora do 
parque, ou seja, perto da cabeça e pescoço das vacas. Os tratamentos eram diferenciados, 
dependendo do animal, tipo de microrganismo responsável pela infeção (gram-positivo ou 
gram-negativo) e dia de tratamento, escolhendo-se o antibiótico que apresentasse maior eficácia 
contra o microrganismo em questão. O tratamento inicial consistia na administração de anti-
inflamatório e antibiótico durante três dias. Ao fim desse período aplicava-se o TCM e, caso a 
vaca não apresentasse melhorias, administrava-se antibiótico por mais 3 dias. Tanto o 
antibiótico como o anti-inflamatório eram injetados por via intramuscular, na tábua do pescoço. 
Em média realizava 10 aplicações por dia, ou seja, cerca de 500 aplicações durante o período 
de estágio. 

Antes de soltar as vacas, procedia-se ao acerto dos parques, movimentando os animais 
que já tinham finalizado o tratamento de mamites para o parque de intervalo de segurança e os 
animais que cumpriram intervalo de segurança e protocolo pós-parto para os respetivos parques 
de produção. Com a aplicação destes protocolos aprendi a administrar medicamentos por via 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e oral.  

Antes das vacas recém-paridas entrarem nos parques de produção, cortavam-se os pelos 
da cauda com uma máquina de tosquiar, contendo-as no tronco de contenção. Este processo era 
aplicado em todos os animais recém paridos, durante todo o ano, tendo-o realizado em cerca de 
100 vacas. Fui sensibilizado para a importância deste procedimento. Melhora da higiene dos 
animais e facilita as rotinas de ordenha, levando a uma melhor qualidade do leite. 

Sempre que era sinalizado um animal com mamite, realizava um antibiograma.. Este 
processo era iniciado com a colocação de uma amostra leite numa placa de Petri, com dois 
meios de cultura diferentes, um propício ao crescimento de microrganismos do tipo gram 
positivo e outro ao crescimento de microrganismos do tipo gram negativo. A amostra era depois 
pousada numa estufa a 37ºC, até haver crescimento de culturas de microrganismos. Um 
crescimento significativo de culturas num dos meios, permitia identificar o tipo de 
microrganismo e, consequentemente, o antibiótico que apresentasse melhor resultado no 
combate a esse microrganismo. Esta prática aumenta a rentabilidade da exploração, pois 
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permite escolher individualmente o medicamento mais eficaz, diminuindo o tempo de 
tratamento e os gastos com antibióticos que poderiam não ser os mais adequados. Durante o 
período de estágio realizei cerca de 100 incubações. 

Também adquiri algumas competências para poder assistir partos distócicos. Segundo 
Andolfato e Delfiol (2014), um parto distócico é caracterizado por complicações ou 
dificuldades em realizar-se um parto normal, levando à necessidade de intervir. Para decidir se 
havia necessidade de intervir analisava-se a condição da vaca (força de expulsão) e a posição 
do vitelo (má postura). Se a vaca demonstrasse dificuldades de partos, era condicionada em 
cornadis e, através da palpação retal e vaginal, avaliava-se o estado de dilatação dos canais do 
parto e a posição do vitelo, de modo a decidir como intervir.  

Realizei, de forma autónoma 4 partos distócicos com recurso a tração mecânica e 
auxiliei os profissionais da exploração a realizar cerca de 8 partos de “ajuda difícil”. 

Quanto ao tratamento de vacas coxas, procedia inicialmente à identificação de 
manqueiras através da observação dos animais nos parques, identificando as vacas com 
dificuldades de locomoção. Esses animais eram posteriormente encaminhados para a área de 
tratamentos onde um dos Engenheiros Zootécnicos realizava a aparo dos cascos e alguma 
intervenção necessária, como a drenagem de abcessos, limpeza de feridas ou colocação de tacos 
de apoio. Realizei 5 períodos de observação de manqueira, que consistiam na observação de 
todos os animais dos lotes de animais em produção, de modo a identificar, registar e 
posteriormente separar as vacas que apresentassem manqueira. A identificação de vacas coxas 
melhorou a minha noção de manqueira e de quando e como devemos intervir. Embora nunca 
tenha realizado nenhum aparo de cascos, o auxílio que prestei e as explicações dadas por parte 
dos profissionais prepararam-me para possíveis intervenções que possa vir a realizar. 

Procedi também ao tratamento de secagem definitiva de tetos nos animais do parque 13. 
Para este tratamento colocava todas as vacas na área de tratamentos e, posteriormente, na manga 
de contenção. Retirava o leite do teto que se pretendia secar e injetava um detergente 
(clorexidina) no interior do teto, que levaria a uma secagem progressiva desse quarto do úbere. 
A realização deste procedimento foi, em certos períodos, da minha responsabilidade.  
 Fui também encarregue de outras funções, como a colaboração na ordenha, tratamento 
de feridas (limpeza e desinfeção) e auxílio a quando da aplicação do protocolo antes da secagem 
(realizando a limpeza dos tetos, colocação de bisnagas para prevenção de mamites e aplicação 
de selantes no canal do teto). 
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O acompanhamento realizado aos Engenheiros Zootécnicos e aos Médicos Veterinários 
permitiu também obter algumas noções básicas quanto ao diagnóstico de doenças comuns em 
bovinos de leite (como a incidência de pneumonias, deslocamento de abomaso, retenção 
placentária, mamite e hipocalcémia) e análise do estado de gestação, recorrendo a um ecógrafo 
ou ao método de palpação do sistema reprodutor (a partir dos cinco meses de gestação). 
 
3.2.4. Maneio Alimentar  

Para uma melhor gestão e organização da distribuição do alimento nos parques, criaram-
se várias misturas de alimento (figura 17). 
 

Mistura Composição (Animal/Dia) 

Vacas Alta Produção 
(Primíparas alta produção 21-60 DEL) 
(Primíparas alta produção 28 – 40 L) 
(Multíparas alta produção 21-60 DEL) 
(Multíparas alta produção 60-120 DEL) 
(Multíparas alta produção > 30 L) 
(Vitelos das 10 semanas aos 9 meses) 
  

25 Kg Silagem de Milho 
2,5 Kg Palha de Trigo 
6 Kg Mix Proteico 
6,2 Kg Mix Energia 
4 Kg Água 

Vacas Média Produção 
(Primíparas média produção 25 - 30 L) 
(Multíparas média produção 25 – 30 L) 
(Animais sujeitos a tratamento de secagem de tetos) 
(Animais com problemas podais) 
(Enfermaria) 
(Animais a cumprir intervalo de segurança) 
(Animais sujeitos a tratamento de mamites) 
(Animais contaminados com staphylococcus aureus) 
(Vacas com índice de células somáticas elevado) 
 

27 Kg Silagem de Milho 
2,5 Kg Palha de Trigo 
5,2 Kg Mix Proteico 
4,9 Kg Mix Energia 
3 Kg Água 

Vacas Baixa Produção 
(Animais em baixa produção <  25kg) 

25 Kg Silagem de Milho 
2,1 Kg Palha de Trigo 
3 Kg Mix Proteico 
2,6 Kg Mix Energia 
3,1 Kg Restos de alimento de outros parques 
1 Kg Água 

Vacas em Período de Secagem 
 

5 Kg Silagem de Milho 
6,5 Kg Palha de Trigo 
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4 Kg Mix Vacas Secas 
2,5 Kg Água 

Pré-Parto 
(Novilhas em pré-parto a partir do 247º dia de gestação) 
(Multíparas em pré-parto a partir do 256º dia de gestação) 
(Maternidade novilhas do 247º dia de gestação ao parto) 
(Maternidade multíparas do 256º dia de gestação ao parto) 
 

25 Kg Silagem de Milho 
5,11 Kg Mix Pré-Parto 
1 Kg Água 

Pós-Parto 
(Pós-parto primíparas 3-21 DEL) 
(Pós-parto multíparas 3-21 DEL) 

25 Kg Silagem de Milho 
0,5 Kg Palha de Trigo 
10 Kg Mix Pós-Parto 
1,5 Kg Água 

Novilhas 9-12 Meses 
 

3 Kg Palha de Trigo 
3,76 Kg Mix Novilhas 
3 Kg Água 

Novilhas 12-17 Meses 
(Novilhas dos 12 meses até ao primeiro diagnóstico de gestação 
positivo) 
(Novilhas entre o primeiro e o segundo diagnóstico de gestação 
positivo) 

4,4 Kg Palha de Trigo 
4 Kg Mix Novilhas 
3 Kg Água 

Novilhas Gestantes 
(Novilhas gestantes até ao 177º dia de gestação) 
(Novilhas gestantes entre o 177º e o 247º dia de gestação 
e novilhas com problemas reprodutivos) 

3,5 Kg Palha de Trigo 
4,1 Kg Mix Novilhas 
3kg de Restos de alimento de outros parques 
1kg Água 

Figura 17.  Composição das várias misturas utilizadas. 
 

A distribuição do alimento é realizada uma vez por dia, durante a manhã, recorrendo-se 
a um Unifeed. O Unifeed é utilizado para preparar as diferentes misturas de alimento, sendo 
programado para retirar dos silos apenas as quantidades de cada matéria-prima necessária para 
a mistura de alimento em preparação. Depois de retirada a quantidade necessária de cada 
matéria-prima, procede à mistura (de forma a ser mais homogénea possível) e posterior 
distribuição. 

 Após a distribuição, o alimento é revirado de 2 em 2 horas e, como os animais 
dispersam o alimento pelo corredor de alimentação, é empurrado de novo para perto dos 
cornadis, de modo a que os animais tenham sempre alimento à disposição (figura 18). Para esta 
tarefa utiliza-se uma “empilhadora” com uma lâmina na frente do veículo.  
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Figura 18. Alimento distribuído no pavilhão das novilhas 1. 
 
Todos os animais têm água ad libitum, acrescentando-se água ao alimento composto, 

com o objetivo de aumentar os índices de água do alimento e auxiliar o processo de misturação. 
O plano alimentar dos vitelos consiste na distribuição, durante as três primeiras semanas 

de vida, de duas refeições diárias (9 e 14 horas) de 2,5 L de leite pasteurizado. Para esta 
distribuição utilizam-se baldes com tetinas, que são colocados nos iglôs e retirados depois de 
vazios. A partir dos 15 dias de vida introduz-se algum alimento concentrado, destinado ao 
crescimento de vitelos. Ao serem instalados nas boxes, com 3 semanas de vida, é fornecido 
leite pasteurizado (colocado em bidons com chupetas), alimento concentrado e palha picada. 

 Atingidas as 10 semanas de vida, introduz-se um pouco da mistura destinada a vacas 
de alta produção. É de salientar que todo o leite de substituição utilizado é natural, proveniente 
dos lotes de animais em tratamento de mamite, a cumprir intervalo de segurança, enfermaria e, 
se necessário, do lote de animais com índice de células somáticas elevado. 

Entre os 3 e os 9 meses de idade, as vitelas têm disponibilizado apenas a mistura para 
vacas de alta produção, com o intuito de fornecer energia e auxiliar o crescimento. A dose diária 
para cada vitela corresponde aproximadamente a um sexto da dose de uma vaca adulta, ou seja, 
cerca de 7,3 kg por vitela. 
 Dos 9 aos 12 meses, fornece-se apenas a mistura destinada a novilhas dos 9 aos 12 
meses, distribuindo-se 9,7 kg por novilhas/dia. 

A partir dos 12 meses de idade, disponibiliza-se a mistura para novilhas dos 12 aos 17 
meses. Esta fórmula é semelhante à anterior, variando apenas na quantidade de alimento 
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distribuído (mais 1,7 kg novilhas/dia), providenciando-se 11,4 kg de mistura por novilha/dia. 
Este aumento da quantidade de alimento tem por objetivo o auxílio da entrada das novilhas à 
reprodução, aumentando o desenvolvimento ovárico e melhorando o estado reprodutivo das 
novilhas.  
 Confirmada a gestação as novilhas são encaminhadas para lotes destinados a novilhas 
gestantes, onde são distribuídos 11,6 kg por animal, da mistura para novilhas gestantes, que 
aproveita algumas sobras de comida dos parques de produção, evitando o desperdício.  

Aos 247 dias de gestação, com a mudança para os lotes de pré-parto (parque 20 para 
vacas e 21 para novilhas), é fornecida uma mistura pré-parto, que também é disponibilizado nas 
maternidades. Esta mistura funciona como um alimento de transição e preparação para o 
arranque da fase produtiva. Cada animal tem à sua disposição 31,1 kg/dia da mistura de pré-
parto. A adaptação ao aumento da quantidade de alimento entre os parques 43 e 21 é realizada 
pelas próprias novilhas e pelo ajuste diária da quantidade de alimento fornecida por lote. 
 Logo após o parto é fornecido um alimento composto destinado a animais em pós-parto, 
numa quantidade de 37 kg/animal, que é logo fornecido aos animais recém-paridos no lote das 
vacas recém-paridas/enfermaria. A sua distribuição prolonga-se até ao 21º dia de lactação, com 
a saída das vacas dos lotes de pós-parto (parque 10 e 12). Este alimento é também distribuído 
aos animais nos lotes de vacas em tratamento de mamites e intervalo de segurança.  
 Os lotes de alta produção (parques 4, 5, 6, 7 e 9) dispõem todos do mesmo alimento 
composto, a mistura para vacas de alta produção. São fornecidos 44 kg por animal/dia deste 
alimento composto.  

Com a diminuição da produção reduz-se a quantidade de energia e proteína presentes 
na dieta, através do fornecimento da mistura para vacas de média produção (42,7 kg/animal). 
Este alimento composto é distribuído aos lotes de média produção (parques 8 e 11) e lotes de 
animais com problemas podais, em processo de secagem tetos, índice de células somáticas 
elevado e infetados com Staphylococcus aureus (parques 3, 13, 18 e 17).  

As vacas em baixa produção (parque 1) dispõem de uma mistura para vacas em baixa 
produção, que aproveita também restos do alimento dos outros parques. A mistura para animais 
em baixa produção é distribuída numa quantidade de 36,8 kg por animal. 
 O período de secagem é caracterizado pela redução da qualidade e quantidade do 
alimento, aumentando-se a quantidade de fibra (através da utilização da mistura para vacas em 
período de secagem) e reduzindo-se a quantidade de alimento (18 kg/animal/dia desta mistura). 
 As vacas que serão refugadas têm disponível restos dos parques em produção. 
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 Procede-se diariamente ao ajuste da quantidade de alimento distribuído pelos lotes, de 
acordo com o número de animais por parque e pela quantidade de alimento que sobrou do dia 
anterior.  
 
3.2.5. Maneio Reprodutivo 

 A preocupação com o estado reprodutivo das vacas leiteiras inicia-se ainda antes dos 12 
meses de idade, com o cuidado em assegurar um bom crescimento das novilhas para que possam 
ser inseminadas pela primeira vez aos 12,5/13 meses. A partir desse período, ao manifestarem 
cio, são inseminadas.  

A deteção de cios das novilhas é realizada através da criação de um ou dois períodos de 
vigia de cios, no pavilhão das novilhas 2. Os períodos de vigia de cios têm uma duração de 20 
minutos cada, consistem numa observação e avaliação dos sinais de cio, nomeadamente a 
tentativa de monta entre novilhas. O primeiro período de vigia é realizado por volta das 9 horas 
e trinta minutos, todos os dias. Consoante a disponibilidade dos trabalhadores, poderá criar-se 
mais um período de vigia, pelas 11 horas.  

Observando-se uma tentativa de monta entre duas novilhas, regista-se os números de 
identificação individual (tanto da novilha que monta como da novilha que se deixa montar) e 
tem-se em atenção se alguma dessas novilhas apresenta uma agitação invulgar ou interage com 
outro animal, de modo a poder confirmar o cio. Depois de registadas as novilhas em cio 
procede-se à confirmação da idade e da condição corporal do animal, para se decidir se as 
novilhas devem ser inseminadas. As novilhas são depois inseminadas durante a tarde do mesmo 
dia, no próprio parque, pelas 14 horas. 

Para a realização de IA em novilhas é necessário condicionar todos os animais do 
parque, prendendo-as em cornadis. Esta prática só é possível aquando da distribuição do 
alimento, pois os animais para se alimentarem são “obrigados” a colocar a cabeça nesses 
cornadis.  

Se ao fim de quatro IA a novilha não estiver gestante, é colocada no lote das novilhas 
gestantes entre os 177 e os 247 dias de gestação e novilhas com problemas reprodutivos (parque 
43) juntamente com touros, para que estes identifiquem o período de cio e possa haver 
fecundação através da monta natural. De acordo com Sousa et al., (2012), poder-se-á recorrer 
à monta natural para economizar mão-de-obra e aumentar o aproveitamento do período de estro. 
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Este parecer vai de encontro ao pretendido pela exploração, quando procede à colocação de 
novilhas com problemas reprodutivos juntamente com touros.  

Realiza-se mensalmente um diagnóstico de gestação a essas novilhas, para averiguar o 
estado de gestação. Por volta dos 21 meses de idade, se não estiverem gestantes, são vendidas.  

Para a inseminação das novilhas utiliza-se um programa de inseminação que consiste 
na utilização, para a primeira e segunda IA, de sémen sexado de um touro de excelência, que 
transmita facilidade de partos. As restantes IA’s utilizam sémen convencional de touros de 
média qualidade (doses de sémen mais baratas). No período de verão (maio a outubro) não é 
utilizado sémen sexado devido ao facto de o stress térmico afetar o estado reprodutivo dos 
animais, diminuindo a taxa de gestação e, consequentemente, a rentabilidade da exploração. 

O plano reprodutivo para as vacas em fase produtiva é caracterizado principalmente pela 
aplicação, a todos os animais, de um protocolo de sincronização de ovulação. Este protocolo 
consiste num programa G6G/OvSynch, finalizado com uma inseminação artificial a tempo fixo 
(IATF) (figura 19).  

Figura 19.  Programa de sincronização da ovulação.   
 
 
Para escolher o sémen a utilizar, recorre-se a um programa de emparelhamento. A 

exploração utiliza como padrões para seleção de touros, o carácter melhorador da vida 
produtiva/longevidade, melhoramento de membros e carácter leiteiro.  
 O programa de inseminação consiste em: 

 Primeira IA (48 DEL) utiliza sémen de touros de média qualidade com bons índices de 
fertilidade; 

30 DEL
• 2

32 DEL
• GnRH

38 DEL
• GnRH

45 DEL
• 2

47 DEL
• GnRH

48 DEL
• IATF
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 Segunda IA (70 DEL) utiliza sémen de touros de excelência para animais de primeira e 
segunda lactação e sémen de touros de média qualidade em animais com mais de 3 
lactações; 

 Terceira IA (90 DEL) utiliza sémen de touros de média qualidade. A partir da terceira 
IA utiliza-se sempre sémen de média qualidade; 

 As vacas com 5 ou mais lactações são inseminadas com sémen de touros de carne, 
vendendo-se posteriormente os vitelos.   
A utilização de sémen de média qualidade a quando da primeira IA deve-se ao facto da 

taxa de gestação durante esse período (48 DEL) ser baixa, tornando-se mais seguro e viável à 
exploração apostar em sémen de melhor qualidade à segunda IA (70 DEL).  

Para confirmação da gestação realizam-se vários diagnósticos de gestação. Os 
diagnósticos são realizados por um Médico Veterinário (à exceção do diagnóstico realizado à 
entrada da secagem), por norma duas vezes por semana, à segunda-feira e quinta-feira, 
dependendo da disponibilidade dos profissionais.  

O primeiro diagnóstico é realizado por volta dos 30 dias pós-inseminação, recorrendo à 
utilização de um ecógrafo. O segundo diagnóstico é executado por volta dos 75 dias, através da 
palpação dos cornos uterinos. O terceiro e quarto diagnóstico são realizados também por 
palpação, aos 5 e 7 meses de gestação (entrada na secagem). É também realizado um 
diagnóstico de gestação, uma vez por mês, nas novilhas com problemas reprodutivos (parque 
43), para averiguar se se encontram gestantes devido à monta natural. Este diagnóstico é 
realizado a quando da última visita mensal do Médico Veterinário.  

Segundo Ott et al., (2014) a realização de um primeiro diagnóstico de gestação 
antecipado (por volta dos 28 dias pós IA) tem como meta a concretização de uma segunda IA 
antes dos 42 dias após a IA falhada, diminuindo o número de dias em “aberto” do animal. 

No caso de um animal manifestar cio após a primeira IATF, procede-se a uma nova IA 
mesmo que não tenha sido realizado o primeiro diagnóstico de gestação, aos 30 dias após a 
IATF.  

Ott et al., (2014) afirmaram que uma correta identificação de cios após a primeira IA 
poderia ser um bom método para diagnosticar a gestação. Contudo Lucy et al., (2004) citados 
por Ott et al., (2014) referiram que este método poderá não apresentar bons resultados porque 
algumas vacas sujeitas a programas de controlo de ovulação e IATF, ao primeiro serviço, 
podem deixar de apresentar ciclicidade ovárica, não manifestando cio.  
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O período de cio nos animais dos lotes de produção é identificado, na maioria das vezes, 
através do medidor de atividade que está presente na coleira individual de cada vaca. Este 
medidor transmite o nível de atividade da vaca para o sistema informático, que imite um alerta 
caso o nível de atividade seja muito elevado (sinal de cui). Ao observar-se uma tentativa de 
monta entre vacas retira-se a identificação individual dos animais em suspeita de cio e faz-se 
uma análise da data de parto, data da última IA e condição corporal, para decidir se se deve 
inseminar. Um aumento da deteção do período de cio leva a um incremento dos índices 
reprodutivos e rentabilidade da exploração (Diskin e Sreenan, 2000). 

 As inseminações nas vacas em produção são realizadas, por norma, após a ordenha da 
manhã (entre as 6 e as 13 horas). É elaborada uma lista das vacas a inseminar, selecionam-se 
esses animais, para que sejam encaminhadas para a zona de tratamentos (pela porta de 
separação automática) e procede-se à IA. Após a IA os animais são de novo colocados nos seus 
respetivos parques.  

No caso de o diagnóstico reprodutivo indicar que a vaca não está gestante, recorre-se a 
um novo programa de sincronização, neste caso um pré-shynch ou uma combinação hormonal 
com aplicação de um dispositivo de libertação lenta de progesterona.   
 Relativamente as tarefas realizadas durante o período de estágio, inicialmente fiquei 
apenas responsável pela aplicação dos tratamentos do programa de controlo de ovulação, ou 
seja, administração de GnRH e 2 . Este foi uma das tarefas de maior responsabilidade que 
me foi atribuída, tendo realizado de forma autónoma logo ao segundo dia de estágio. Antes de 
aplicar estes tratamentos era elaborada uma lista dos animais que deveriam receber GnRH e 

2 , de acordo com os programas de controlo de ovulação utilizados pela exploração. De 
seguida procurava os animais nos parques e administrava, por via intramuscular, recorrendo a 
duas seringas de enchimento automático, a hormona correspondente a cada animal da lista. 
Uma falha neste procedimento punha em causa todo o programa de controlo de ovulação 
realizado, diminuindo os índices reprodutivos e a rentabilidade da exploração. 
 Durante o período de estágio comecei progressivamente a realizar inseminações 
artificiais. Antes de cada IA colocava a vaca no tronco de contenção. De seguida, recorrendo a 
uma lista do sémen a utilizar por animal, retirava uma dose de sémen de um contentor de azoto, 
colocava- em água morna (de modo a descongelar a dose de sémen) e de seguida preparava o 
aplicador (pistolet) e as luvas. O processo de IA era iniciado com uma palpação rectal, 
segurando-se o cérvix com a mão, de modo a encaminhar o aplicador por entre as pregas 
presentes no interior deste músculo. Passadas as pregas, descarregava-se a dose de sémen no 
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corpo uterino. Antes da inserção do aplicador procedia à limpeza da vulva, de modo a não haver 
contaminação de fezes no aplicador, no sémen e no interior da vagina. 

Embora já tivesse realizado inseminações artificiais antes do estágio, a prática 
recorrente deste procedimento permitiu aumentar fluidez do processo e melhorar a minha 
sensibilidade a quando da palpação do sistema reprodutivo. 

Ficou também ao meu encargo a realização de períodos de vigia de cios de novilhas, no 
pavilhão das novilhas 2. Estes períodos tinham uma duração de 20 minutos e eram realizados 
todos os dias após a aplicação dos tratamentos nos animais em pós-parto e com mamite, 
normalmente pelas 9 horas e 30 minutos 

Durante esse período observava os animais, de modo a identificar alguma agitação 
incomum ou tentativa de monta entre novilha. Após identificar sinais de cio, registava a 
identificação individual de cada animal e encaminhava para os Engenheiros Zootécnicos. 
Havendo disponibilidade realizava mais um período de vigia de cios de novilhas, pelas 11 horas. 

Ao observar uma monta nos lotes de vacas em produção realizava o levantamento da 
identificação individual de ambos os animais (a vaca que monta e a que se deixa montar) para 
que se decidisse qual o animal a inseminar. A criação de períodos de vigilância de cios nos 
parques dos animais em produção (como acontece no pavilhão das novilhas 2) aumentaria os 
índices reprodutivos da exploração e, consequentemente, a rentabilidade da mesma. 
 Poderia também ser vantajoso utilizar-se detetores de monta em alguns animais que 
apresentassem maior número de dias em “aberto”, para melhorar a deteção do período de cio. 

A nível dos diagnósticos de gestação, o acompanhamento realizado ao Médico 
Veterinário e aos Engenheiros Zootécnicos, a quando da realização dos diagnósticos de 
gestação, forneceu-me algumas bases para proceder à confirmação da gestação recorrendo a 
um ecógrafo (a partir dos 30 dias de gestação). Só apresentei autonomia para confirmar a 
gestação de uma vaca leiteira por palpação a partir do 6º mês de gestação, tendo realizado, com 
acompanhamento, alguns diagnósticos de confirmação da gestação a quando da entrada para a 
secagem.  
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4. Perspetivas para o futuro e possibilidades de melhoria  
 
Antes do início da crise económica que está a afetar o sector leiteiro em Portugal, a 

exploração agrícola do Vale da Lama d’Atela tinha como objetivo aumentar o efetivo produtivo 
para uma média de 1200 animais em produção. Dada a situação atual, as perspetivas para o 
futuro passam pela manutenção e estabilização da produção e do efetivo. 

De acordo com a atual conjuntura económica não é viável proceder a grandes melhorias 
na exploração, embora se possam destacar alguns aspetos, como a utilização de camas de areia, 
o aumento de ventilação nos pavilhões, a redução do efetivo/aumento da área para os animais 
em produção e em período de secagem. 

Segundo Diskin e Sreenan (2000) a aplicação de programas de sincronização de 
ovulação aumentam os índices de fertilidade em explorações cuja deteção de cios é baixa, o que 
não acontece no caso de haver uma boa deteção de cios. Dado isto, era vantajoso apostar na 
criação de mais períodos de vigia de cios, tanto nos pavilhões dos animais em produção como 
nos pavilhões das novilhas. Poder-se-ia também recorrer a diferentes métodos para análise de 
cios, como os detetores de monta. 

Deve-se também sensibilizar os trabalhadores para a importância da separação dos 
animais por lotes, para que estes evitem colocar animais em parques errados. A presença de um 
animal num lote errado pode afetar a produção e por em causa o estado sanitário de um parque 
inteiro. 

 A exploração deve também apostar numa gestão mais eficiente da ordenha e na 
melhoria do maneio reprodutivo, como uma melhor deteção de cios, para aumentar a 
rentabilidade da mesma.  
 
 

5. Conclusão 
 No final  deste estágio foi possível fazer um balanço positivo. A realização de um estágio 
numa exploração com a dimensão e organização do Vale da Lama d’Atela é enormemente 
enriquecedora, devido à diferenciação de tarefas que nos são apresentadas, diferentes 
intervenções e maneios aplicados que englobam várias áreas e conhecimentos, e devido ao 
acompanhamento que é prestado, que nos permite encarar as tarefas diárias de forma mais 
segura. 
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Durante grande parte do tempo acompanhava os Engenheiros Zootécnicos nas suas 
rotinas diárias, o que levou a que, posteriormente fosse capaz de realizar inúmeras tarefas de 
forma autónoma, preparando-me melhor para um futuro profissional. 
 Beneficiei muito da experiência de todos os profissionais do “Vale da Lama”, que me 
transmitiram inúmeros conhecimentos que serão cruciais para o meu desenvolvimento 
profissional.  
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