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SUMARIO 

A produgao de leite em 17 vacas de raga mirandesa foi estimada atraves da 

diferenga de pesos antes e depois de os vitelos mamarem, de 20 em 20 dias 

entre 0 parto e os 140 dias de lactagao. A produgao media estimada ate aos 
140 dias foi de 1188±72.33 Kg. A curva de lactagao determinada foi y= 10.11-

0.142x-0.062x2, com r2=.97 

A quantidade de leite estimado para 0 aumento de 1 Kg de P.V. foi de 13.4, 

11.9, e 8.8 respectivamente para os 60, 100 e 140 dias de lactagao. 

Verificou-se tambem que 0 sexo e peso ao nascimento dos vitelos, cor e nQ 

de lactagao das vacas nao influenciam de forma significativa, quer a 

quantidade de leite produzido, quer a evolugao de peso vivo ou os acrescimos 

diarios de peso. 

A melhor correlagao obtida foi entre a produgao de leite e a evolugao de 

peso vivo com p<0.05 aos 40 dias e p<0.01 entre os 60 e 140 dias. 



INTRODUC;;Ao 

Em produgao de carne a quantidade de leite produzido pelas vacas para as 

suas crias reveste-se de grande importancia uma vez que constitui 0 unico 

alimento no principio de vida dos vitelos. 

Os bovinos de raga mirandesa constituem uma raga local, com solar no 

nordeste de Tra-os-Montes, sendo explorados em aptidao dupla e nalguns casas 

tripla ( Carne/trabalho ou Carne/trabalholleite) , valorizando os recursos naturais 

existentes e integrando sistemas de produgao de baixo custo energetico. 

Sao varios os autores que se referem a produgao de leite desta raga.Tierno (1) 

e Leitao (2) consideram-na fraca leiteira mal produzindo para 0 seu vitelo, 

enquanto outros pelo contrario Pereira (3) , referem que em condigoes ambientais 

adequadas a sua produgao e elevada e ultrapassa as necessidades do vitelo 

sendo os excedentes utilizados na produgao de manteiga. 

o sistema de produgao dominante tem estado orientado para a venda e abate 

das vitelas ao desmame e a recria da maior parte dos vitelos ate aos 12 a 18 

meses. 

o estudo da aptidao maternal em ragas locais vocacionadas para a criagao de 

vitelos e importante ja que , a estimativa da quantidade de leite fornecida aos 

vitelos pelas vacas e indispensavel a realizagao pratica de programas de 

melhoramento Poujardieu (4). Seleccionar novilhas com peso superior ao 

desmame resultara num aumento da resposta genetica em relagao ao 

crescimento, mas diminuira a produgao de leite, caso seja genetica a correlagao 

negativa que se verifica entre 0 peso ao desmame com outras medigoes de 

produgao de leite Christian (5) . 

MATERIAL E METODOS 

o estudo decorreu de 17/03/90 a 16/09/90 numa exploragao da E.S.A. de 

Braganga a uma altitude de 720m , 41'49' Norte de latitude e 6'46' Oeste de 

longitude. 

Animais 

As 17 vacas em estudo sao de raga mirandesa, inscritas no registo provisorio 

do Livro Genealogico de Bovinos de Raga Mirandesa, tendo side adquiridas 

enquanto novilhas a agricultores de toda a regiao considerada solar da raga. 



Estes animais, sao morfologicamente heterogenios apresentando variag6es 

assinalaveis nomeadamente a cor da pelagem, tendo side classificados em 5 

categorias ( 1 = castanho claro e uniforme a 5= castanho escuro a excepgao dos 

flancos e linha dorso lombar onde a cor e mais aberta). 

Ao parto estas vacas possuiam uma idade que ia dos 28 meses aos 7 anos, 

com lactag6es que iam da 1 i! a 4i!. 

Todas elas foram beneficiadas em 1989 por um tauro de raga limousine. 

A epoca de partos decorreu de 17/03/90 a 14/05/90. 76% das vacas Tiveram 0 

seu parto no primeiro meso 

Os vitelos foram identificados e pesados ao nascimento e posteriormente de 

20 em 20 dias. 

A epoca de cobrigao de 1990 teve inicio no mes de Maio. 

Alimentagao 

Durante 0 periodo de estudo a alimentagao dos animais teve por base 0 

pastoreio de pastagens naturais de regadio. Foram suplementadas diariamente 

com feno de pastagens naturais(lameiros). 

Nos primeiros 15 dias ap6s 0 parto, as vacas foram suplementadas com 1 Kg 

de concentrado comercial adequado ao seu estado fisiol6gico, com 0 objectiv~ de 

imitar uma pratica tradicional da regiao " a cura das vacas", constituida pela 

administragao aos animais ap6s 0 parto de agua morna com farinha de centeio 

dissolvida.No mes de Setembro as vacas passaram a ser suplementadas com 

silagem de aveia x vicia e centeio, devido a escassez de agua reflectida na baixa 

de produgao da pastagem. 

Os vitelos acompanharam sempre as maes e tiveram a sua disposigao, em 

zona a que s6 eles tinham acesso, feno de lameiro. 

Produgao de leite 

A produgao de leite foi estimada a partir da diferenga de peso antes e depois 

da mamada dos vitelos, tendo side seguida a metodologia descrita por Drewry(6), 

Dawson et al (7), Neville(8), Madeira(9) e Bourbon(10). 

Na vespera da medigao os vitelos eram separados das maes as 16 horas 

ficando isolados e com acesso a agua. As 8 horas do dia seguinte os vitelos eram 

pesados, operagao ap6s a qual se dei xavam junto das maes a mamar voltando a 

ser pesados as 8.30hr. As 16 haras repetia-se esta sequencia de operag6es. 

Normalmente esta estimativa faz-se de 14 em 14 dias ou uma vez por meso No 

caso presente fez-se de 20 em 20 dias entre os 20 e 140 dias de lactagao. 



Foram efectuadas varias tentativas de ordenha manual das vacas com 0 vitelo 

a vista, tendo por objectiv~ determinar a quantidade de gordura do leite. Contudo, 

diferentes facto res, nomeadamente 0 facto de se tratar de animais que nao estao 

habituados a estar presos, originaram a retengao do leite, motivo pelo qual as 

analises efectuadas apresentavam valores inferiores a 1 % para a gordura. 

RESULTADOS 

A produgao de leite estimada para 140 dias de lactagao foi de 1188±72.33 Kg 

com um maximo de 1588 Kg e um minimo de 706 Kg. 

Os valores da produgao leiteira foram ajustados por regress6es lineares e 

quadraticas tendo-se optado pela segunda que apresenta um melhor coeficiente 

de correlagao, embora a melhoria da sua explicagao nao seja significativa 

(p>0.05). Optou-se por este modelo por ser 0 que melhor se ajusta ao descrito pel a 

bibliografia para curvas de lactagao. 

A equagao de regressao determinada foi y= 10.11-0.142x-0.062x2 com 

r2 = 0.97 ( Figil 1). 
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Figura 1. Curva de lactagao estimada para 17 vacas de raga Mirandesa 

A produgao media diaria estimada durante 0 estudo foi de 8.49 Kg com uma 

media de 10.0 Kg aos 20 dias e 5.83 Kg aos 140 dias 



A quantidade de leite estimado para a produgao de 1 Kg de P.V. dos vitelos foi 

de 13.1, 13.4, 11.9 e 8.8 respectivamente para os 20, 60, 100 e 140 dias de 

lactagao. 

Oa analise efectuada verificou-se 0 seguinte( QuadroQ1; Figa 2): 

sexo ~lIlCl P .v. ~l osc P.y. 20 KoU20 P,Y.40 KgLt40 P,Y.60 KgU6 0 r ,Y.BO KgLl60 P.Y. IOO KoLtlOO P.Y. 120 KgLt 120 P II ! 40 KgU 140 
seXQ 1 
N2Lcc t .53 1 
P.V.Nose . .47 .67 
P ,Y.2 0 .53 .46 .47 1 
Kglt20 - ,01 . 14 .14 .4 1 1 
P.v AO .46 .27 .32 .6 9 .5 7 1 
KgLt40 -.04 .17 . 17 .45 .94 .57 
P,Y.50 .4 .25 .26 .82 .66 .9 1 .62 1 
KgL t60 .0 7 .3 .37 .4 .83 .4 7 .75 .61 1 
P.Y.BO .45 .16 .2 .19 .65 .69 .5 8 .97 .6 1 
KgLtBO .2 1 .14 .06 .46 .6 .6 .7 3 .71 .7 8 .72 
P . Y. IOO .42 .2 .2 3 .76 .60 .07 .59 .90 .67 .98 .77 
KgLtlOO .22 .13 .00 .32 .72 .47 .6 .6 .0 .6 .94 .60 
P,Y. 120 .39 .31 .3 4 .1.7 .7 .66 .66 .90 .7 .9 5 .75 .90 .64 1 
KgU 120 .50 .3 .29 .54 .66 .73 .50 .70 .66 .02 .0 4 .05 .77 .83 1 
P.Y. 140 .37 .3 .31 .74 .72 .0 5 .60 .97 .72 .94 .70 .9 0 .60 .9 9 .05 1 
KgLt140 .15 .2 1 .2 .33 .63 .5 2 .5 7 .61 .75 .55 .06 .67 .9 .6 0 .75 .71 

Quadro 1: Matriz de correlagao entre as variaveis mais significativas 

o sexo s6 influenciou de forma significativa 0 peso vivo aos 20 dias (p<0.05). 

Em relagao aos acrescimos diarios de peso vivo nao foi significativa a sua 

influencia. Os vitelos mamaram maior quantidade de leite que as femeas aos 120 

dias (p<0.05). 

o factor que mais influenciou a evolugao de peso vivo dos vitelos foi a 

produgao de leite, com p<0.05 aos 40 dias e p<0.01 entre os 60 e 140 dias. 

Os acrescimos diarios de peso vivo tiveram uma correlagao bastante irregular 

com a produgao de leite, s6 sendo significativa aos 40 dias (p<0.05), aos 100 e 

140 dias (p<0.01). 

o numero de lactagao das vacas ( entre a 1" e 4" ) nao teve qualquer influencia 

significativa na produgao de leite (p>0.05) , mas foi muito importante no peso dos 

vitelos ao nascimento (p<0.001) 

o peso vivo ao nascimento nao influenciou significativamente a evolugao de 

peso vivo e a sua relagao com os acrescimos de peso vivo s6 se verificou aos 120 

dias (p<0.05). 

A cor das va cas nao se relacionou de forma significativa com qualquer outra 

das variaveis em estudo. 
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Figura 2. Correlagao da produgao diaria de leite com a evolugao de peso vivo e os 
acrescimos diarios de peso 

Nao se observou uma variagao significativa na persistencia de lactagao em 

relagao a quantidade de leite produzido ate aos 140 dias, muito embora se 

verificasse uma tendencia para esta diminuir com 0 aumento da quantidade de 

leite produzido. 

DIScussAo 

A estimativa da produgao de leite atraves da diferenga de pesos antes e ap6s 

a mamada dos vitelos e um metodo seguro ja que os vitelos esgotam a produgao 

de leite das maes (6), (8). Segundo Daley (11) citando Mondragon et al(1983) e 

Neidhardt et al (1979), este metoda oferece inclusive melhores resultados 

comparativamente a ordenha mecanica e manual, sendo os seus resultados 

equivalentes aos obtidos com a utilizagao de oxitocina Lam et al (12). No caso 

presente, foram feitas diversas tentativas de ordenha manual com 0 vitelo a vista 

mas a excepgao de uma que estava mansa para 0 trabalho todas as outras fizeram 

retengao de leite. 
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A duragao do periodo de separagao da vaca do vitelo afecta a estimativa de 

produgao de leite (8), diminuindo esta a medida que aumenta 0 periodo de 

separagao Schmidt et al (13), Chenette e Franm (14). 

Daley (11) citando Williams et al (1979) refere que uma separagao de 8 horas 

proporciona melhores estimativas de calculo de produgao de leite do que 

intervalos de 4 ou 6 horas. 

o valor estimado neste estudo para a produgao media de leite ate aos 140 

dias de lactagao foi superior em 488 Kg ao obtido por Madeira (9) num estudo 

efectuado com 15 vacas na E.Z.N. Esta diferenga pod era estar relacionada, para 

alem de factores geneticos, com 0 efeito do meio sobre a produgao de leite. 

Foi grande a variagao de produgao no efectivo, facto que podera ser explicado 

pela heterogeneidade morfo-funcional desta raga. 

A quantidade de leite necessario para 0 aumento de 1Kg de P.V. nos vitelos foi 

muito inferior aos va!ores citados por Drewry et al (6). Este autor estimou que 

seriam necessarios 12.5, 10.8, e 6.3 Kg de leite para 0 crescimento de 0.373 Kg de 

P.V. respectivamente para 0 1 Q, 3Q e 6Q meso 

A correlagao que existe entre 0 sexo e 0 peso ao nascimento e a ausencia de 

correlagao entre 0 sexo e a produc;ao de leite ou 0 peso vivo dos vitelos ate aos 

140 dias ja havia sido descrita nos trabalhos de Neville (8) e Christian (5). 

Drewry et al (6) refere que a quantidade de leite aumenta com a idade das 

vacas/nQ de lactagao. Esta situagao nao se verificou neste estudo, possivelmente 

porque s6 estudamos vacas entre a 1 e e 4" lactagao e esta raga possui uma 

longevidade produtiva media de 12 anos. 

A irregularidade observada na correlagao entre a produgao de leite e os 

acrescimos diarios de peso vivo podera estar relacionada com a irregularidade do 

crescimento dos vitelos e/ou insuficiente numero de pontos de controlo. 

A ausencia de correlagao entre 0 peso vivo ao nascimento e a evoluc;ao de 

peso vivo ate aos 120 dias ja havia side descrito por Neville (8). 

A diminuigao da quantidade de leite necessaria por acrescimo de 1 Kg de peso 

vivo dos vitelos esta relacionada com 0 progressivo recurso do vitelo a outras 

fontes alimentares como sejam 0 feno e concentrado Neville (8). Este autor refere 

ainda que a correlagao entre a produgao de leite e a evolugao do peso vivo 

diminui a medida que 0 animal se aproxima do desmame. 

Apesar de nao haver referencias sobre a influencia da cor na produgao de 

leite, a inclusao desta variavel prende-se com 0 facto de regionalmente os 

1 



agricultores considerarem que vacas com pelagem mais escura tendem a ser 

melhores leiteiras, circunstancia que nao se verificou. 

Consideramos que estas vacas apresentam uma produgao de leite 

interessante, com possibilidades de ser melhorado visando a produgao de vitelos 

mirandeses mais pesados ao desmame, visando a sua valorizagao como carne de 

qualidade,quer em cruzamentos com 0 objectiv~ de explorar 0 potencial de 

crescimento superior. 

Caso seja genetica a correlagao que se verificou entre a produgao de leite e a 

evolugao de peso vivo dos vitelos, sera importante 0 conhecimento do peso 

durante os primeiros meses de vida para 0 estabelecimento de um programa que 

vise 0 melhoramento desta aptidao na raga. 

A produgao de leite destas vacas apesar da heterogeneidade foi apropriado. 0 
melhoramento desta aptidao contribuira para: 

- A produgao de vitelos mais pesados ao desmame com menor recurso a 
utilizagao de suplementos, com a possibilidade de valorizagao da sua carne 

como produto de alta qualidade biologica. 

- A utilizagao desta raga em cruzamentos para produg8.o de carne, permitindo 

ao seus vitelos tirarem partido do melhor potencial de crescimento que 

possuem durante a fase de criagao. 
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