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Resumo 

Efectuou-se um estudo com o objectivo de identificar qual a forma mais eficaz de 

produzir bovinos, a partir da análise conjunta do intervalo entre partos e da idade ao 

desmame, tendo em consideração época de nascimentos, época de desmame e respectivos 

preços de mercado.  

A fertilidade das vacas aumenta com a sua idade e é com partos de Primavera que 

apresentam maior fertilidade. O ganho médio diário também aumenta com a idade das 

vacas, sendo nos partos de Primavera que os ganhos são menores. Com os pesos 

ajustados aos 90 e 205 dias continua a verificar-se uma relação positiva com a idade da 

vaca e são as épocas de parto de Outono e Inverno que apresentam maiores pesos aos 205 

dias. 

O intervalo entre partos é influenciado bastante significativamente pelo ano, pela 

exploração, época de parto, idade da vaca ao parto mas não para a idade ao desmame. 

Contudo, para a razão entre o peso desmamado e o intervalo entre parto, a época de parto 

não exerce qualquer influência mas a época de desmame e a idade do vitelo já influencia 

bastante. 

Os modelos lineares pensados, que nos pudessem explicar o comportamento 

conjunto dos diferentes intervalos e a idade e peso desmamado, tiveram coeficiente de 

determinação baixos ou pouco explicativos.  

Concluiu-se que não é por alongar nem o intervalo entre partos nem a idade ao 

desmame que se aumenta a eficiência produtiva pois o maneio alimentar sobrepõem-se aos 

vários efeitos de variabilidade do sistema. 

 

 

 

Palavras-chave: Raça Mertolenga; Intervalo entre partos; Desmame. 
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Abstract 

The aim of this study was to identify the most effective way to produce cattle, 

considering season of birth, age of weaning, calving intervals and weaning weights and their 

market prices. Another objective was to try to discover if there was any relationship between 

the age of weaning and calving interval to ensure larger profitability. 

Fertility of the cows, in general, increases with their age and spring is the season 

when cows have higher fertility. The daily average gain since birth to weaning also increases 

with the age of the cows, and it occurs during the spring season, when the winnings are 

lower. Observing the weight at 90 and 205 days remains the case that there is a positive 

relationship with the age of the cow, and it’s at the autumn and winter that calves weight 

more at 205 days. 

The calving interval is influenced very significantly by year, for the farm, season of 

calving, age at calving but not for age at weaning. However for the ratio between weight 

weaned and calving interval the season of birth have no influence but the season of weaning 

and age of the calf influence a lot. 

Was concluded that isn’t the extension of the calving intervals or weaning period that 

the efficiency increases. It’s because the management feeding override the effects of 

variability of the system. 

 

 

Keywords: Mertolenga's breed; Calving intervals; Weaning; 
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Extended abstract  

With this crisis we must try to be more efficient in all kinds of economic activity and 

the beef cattle production is not an exception. In this case the productivity of the system 

depends mostly on the knowledge of all factors involved. 

One objective of this study is trying to contribute improving the profitability of beef 

cattle production, in this case Mertolenga’s breed. One of the central questions of this study 

was: Will we get a lower / higher efficiency of the cows by raise or lower calving interval? 

The study was based on data collected by the Association of Cattle Breeders 

Mertolengos (ACBM) in 6 different farms since 1970. The data was synthesized and 

organized to be treated statistically through descriptive analysis, analysis of variance and 

multiple linear regressions. Is has been used real prices practiced by Supermarket Chain - 

Pingo Doce belonging to the group Jerómino Martins and the Auction of Montemor - o - 

Novo. 

We concluded that, observing fertility of the cows: there was no difference between a 

cow calve a male or a female; increases with the cow’s age except the category of heifers; 

and it’s higher at spring. The daily average gain also increases with the cow's age and, in 

opposition to fertility, at spring the gains are smaller. The weight at 90 and 205 days 

increases positively with cow's age. At 90 days, the lowest weight is reflected at summer and 

at 205 days the highest weights are in autumn and winter. 

Calving interval (INTP) is strongly influenced by year, by farm and by season of calve. 

However the season of calve has no influence on ration between weight weaned and calving 

interval (PDIP) because the animals have a higher reproductive efficiency when is lower the 

weight of the calf weaned. 

Taking into account the biological influence we verify that the calving interval is very 

influenced by calving’s age, in contrast the PDIP. This effect is because the calving interval 

increases with cow's age but also the weight at weaning, making the PDIP less influenced by 

cow'age. As to weaning’s age, the calving interval of that weaning is not affected, however 

that doesn't mean that the next calving interval will not be affected. 

The economic impact was studied faced with two fixed effects, the duration of 

weaning and the weaning’s age. Both fixed effects do not show any influence on the INTP 

which doesn’t arise in PDIP, yield efficiency. The season of weaning with higher efficiency, 

and more profit, in Pingo Doce is at autumn. 
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The first model of multiple linear regression used to attempt to explain if there is any 

relationship between the age of weaning, cow's age at calve and the economic variables and 

yield efficiency, features, in all instances, a low coefficient of determination. Was concluded 

that is not by stretching the weaning age that increases the efficiency. 

In summary, there was an attempt to verify if there was some theoretical relation 

more appropriate, with more profit, between the calve's age at weaning and calving interval. 

The conclusion is that this relation doesn't exist because the effect of feed management 

overlap all the effects that contribute to the variation as the year, the farm, season of calve, 

weaning age, among others. The most important thing is that we must have a high annual 

fertility as evidenced by Rulofson et al. (1993): "The annual profit of these systems depends 

mostly of fertility." 

 

 

Keywords: Mertolenga's breed; Calving intervals; Weaning; 
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1. Introdução 

Actualmente vive-se uma grande crise na zona Euro que Christine Lagarde1 diz que 

poderá ser pior que a Grande Depressão de 1929. Assim, para atenuar os graves problemas 

que esta crise tem trazido a muitos Países e às respectivas populações, há que ser, a todos 

os níveis, mais eficiente e eficaz. 

Para Peter Ferdinand Drucker, nascido em 1909 e considerado o Pai da 

administração moderna, a eficiência do trabalhador é peça-chave na gestão da corporação. 

A grande diferença entre Eficiência e Eficácia é que a primeira centra-se no ‘Como podemos 

melhorar o que estamos a fazer?´, a segunda em  ‘O que deveríamos estar a fazer?’. Para 

Henri Fayol (s./d.), administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.  

As empresas agro-pecuárias também se devem fundamentar nestas ideias, devendo 

palavras como “eficiência” e “administrar” imperar no cimo da pirâmide de prevalências de 

uma empresa. O presente trabalho modestamente tentará seguir os ditames anteriormente 

citados. 

No sistema de produção de carne bovina é essencial que a raça ou o cruzamento de 

raças utilizado tenham potencialidades para produzir carne, de modo a que a actividade seja 

rentável. É essencial ter noção que, como existem muitos factores em jogo, cada caso é um 

caso e ambos podem ser rentáveis, isto é: casos que parecem divergir podem ser ambos 

rentáveis. Ao fim e ao cabo, será aí que reside a beleza destes sistemas. 

A pecuária de bovinos é um sistema que envolve o maneio das vacas aleitantes, dos 

seus respectivos bezerros, das novilhas para reposição e dos touros, em que o principal 

objectivo é a produção de vitelos desmamados, pois estes são a principal receita do criador. 

Deste modo, é lógico que a viabilidade deste sistema esteja comprometida com a maior ou 

menor eficiência de como vão ser utilizados todos os meios disponíveis para a optimização 

da produtividade. 

A produtividade do sistema depende do conhecimento mínimo dos factores 

envolvidos no processo, do nível ou capacidade de gestão, das técnicas de maneio 

empregues e da disponibilidade de recursos financeiros. Segundo Wolfavá (2004) citado por 

Botelho (2005) a eficiência económica dos sistemas de produção depende das 

características biológicas e da gestão dos parâmetros económicos. Para Valle et al (1998) a 

melhoria da eficiência reprodutiva, em sistemas de baixa produtividade, depende mais do 

                                                
1
 Christine Lagarde é, actualmente, directora-geral do Fundo Monetário Internacional. 
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conhecimento e da boa gestão dos factores envolvidos no sistema de produção do que dos 

elevados investimentos, dependendo o maneio reprodutivo do uso dos recursos disponíveis 

para melhor proveito (Dziuk, P.J.; Bellows, R.A. 1983). O maneio reprodutivo encaixa-se em 

quase todas as facetas da ciência animal, devendo no entanto, a genética, o ambiente, os 

recursos económicos e as pessoas merecerem idêntica atenção. 

O número de vitelos desmamados deve ser calculado em relação a todas as fêmeas 

(vacas em idade de reprodução) que após um período de cobrição desmamam um animal 

sadio. Contudo, como o criador recebe consoante o peso dos animais, e não consoante o 

número de cabeças, a meta da produtividade deverá ser optimizar a produção de quilos de 

bezerros desmamados/hectare/ano (Valle et al., 1998). Há que ter atenção que a área em 

que os animais vivem deve ser considerada uma vez que faz parte das despesas. 

Outro factor a considerar quando se fala de produtividade dos sistemas pecuários 

bovinos é o tamanho ou a corpulência das vacas pois vacas de menor porte, além de 

apresentarem menos exigências nutricionais que as de porte mais elevado, podem existir 

em maior número por unidade de área (Vaz et al. 1992; Sousa, 1991 citado por Rodrigues, 

1998; Valle et al., 1998). Para Vaz-Freire (2001) a eficiência reprodutiva está diretamente 

ligada a uma elevada produtividade, que por sua vez está aliada a um maior 

encabeçamento possível.  

A eficiência reprodutiva e produtiva da vacada está também intimamente ligada com 

a idade das vacas ao primeiro parto e com a duração do intervalo entre partos pois, a 

redução destes períodos contribui para o seu aumento (Padua et al., 1994). 

A melhoria da eficiência deve estar associada a algumas práticas de maneio como a 

identificação dos animais e dos registos de ocorrências (nascimentos, abortos, mortes); a 

escolha do período de cobrição e a sua duração; a preparação das novilhas para reposição; 

a determinação da idade ao desmame; a escolha das raças; a alimentação; o controlo 

sanitário; são exemplos de assuntos a ter em consideração (Valle et al., 1998). 

O maneio reprodutivo deve ser planeado não só tendo em conta o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais mas também as melhores épocas de mercado. Há 

que ter em consideração o mercado em que estamos inseridos e tentar ajustar a oferta do 

nosso produto para a altura em que seja mais valorizada. Terá que existir um compromisso 

entre a eficiência ambiental, a animal e por fim a económica. 

Todavia há que ter noção que as raças autóctones portuguesas baseiam-se, na 

generalidade, em sistemas de produção naturais e extensivos em regiões com recursos 
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alimentares escassos, implicando uma eficiência (re)produtiva bastante aquém do desejável. 

Deve evitar-se comparar raças autóctones com raças selectas, de modo a não exigir o 

mesmo tipo de resposta (Almeida et al., 2007). 

Do nosso ponto de vista as raças autóctones, apresentando uma excepcional 

capacidade de adaptação ao meio onde vivem devido à sua rusticidade, podem constituir 

uma forma de utilização dos recursos naturais locais sendo, em muitos casos, uma 

alternativa das várias regiões desfavorecidas do País. Parecem contribuir, desta forma, para 

o rendimento das explorações agrícolas rurais e consequentemente para a fixação das 

populações a esse meio, o que poderia vir a ser muito importante do ponto de vista social, 

no entanto, e sob o ponto de vista de eficiência, o que se vê é uma menor incidência da 

necessidade de mão-de-obra, o que reflete um caso paradoxal. 
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2. Pesquisa bibliográfica 

2.1 - A raça Mertolenga 

A raça Mertolenga é uma raça autóctone, que tem o seu solar nas regiões de 

Mértola, Alcoutim e Martinlongo, mas que se espalhou desde o Algarve até à Beira Interior. 

É uma raça considerada bastante rústica, adaptada a zonas com um clima e uma orografia 

agrestes, em que a quantidade e a qualidade da pastagem natural é baixa (Bernardo Lima 

1873 citado em ACBM, 2012). 

Em tempos mais remotos foi utilizado, principalmente, como animal de trabalho e foi, 

gradualmente, sendo aproveitado para animal de carne com a evolução da mecanização 

contudo, actualmente, a única vertente de trabalho destes animais é como boi de cabresto. 

Devido à sua natureza adapta-se bem a regimes de pastoreio extensivos em áreas 

marginais e restolhos conseguindo, nestas condições, produções bastante aceitáveis em 

linha pura ou em cruzamento industrial. 

A raça Mertolenga consiste em 3 tipos de bovinos diferenciados entre si quanto à 

coloração e tipo de pelagem sendo eles: unicolor, rosilho e malhado de vermelho (Figura 1). 

Admite-se que os dois últimos se filiem e mantenham parentesco próximo com raças da 

região do sul de Espanha que fronteiriça com o nosso País. Segundo Lopes Frazão (1959), 

citado por Alcaria (2004), terão sido animais oriundos de Espanha que impuseram a sua 

pelagem, o malhado de vermelho derivado do “Berrendo en Colorado” e o “Salinero” que 

terá sido o percursor do rosilho ou mil flores. 

 

Figura 1 – Pelagem malhado, unicolor e rosilho ou mil flores. Fonte: ACBM (2012). 

Actualmente a raça Mertolenga encontra-se distribuída consoante a sua pelagem da 

seguinte forma: nas bacias do Tejo e Sado predomina o fenótipo unicolor; na margem 

esquerda do Guadiana o Malhado; e entre o Sado e Guadiana o Rosilho ou Mil-flores. 

De acordo com a ACBM (2012) os animais desta raça caracterizam-se por ter 

tamanho mediano, temperamento nervoso (aumentando ou diminuindo segundo o maneio 

praticado) e andamentos fáceis e energéticos. São conhecidos por ser bastante rústicos e 
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ter grande longevidade produtiva. Os mesmo animais quando explorados em linha pura num 

regime de sequeiro extensivo, em que os períodos de abundancia alternam com os de fraca 

disponibilidade alimentar, apresentam uma resposta bastante admirável (Monteiro Vaz, 1987 

citado por Vacas, 2001). 

Uma das principais limitações da raça Mertolenga é o baixo valor económico que 

atingem os seus produtos quando explorados em linha pura para a produção de carne. Este 

fenómeno acontece devido ao facto de que, apesar de estarmos perante animais com um 

bom rendimento de carcaça e elevada proposição de massas musculares, são animais com 

reduzida velocidade de crescimento (Vaz-Freire, 2001). 

Hoje em dia a raça Mertolenga, assim como outras raças autóctones, são quase 

exclusivamente utilizadas na produção de carne em regime extensivo, tanto em raça pura 

como em cruzamentos industriais, pois deseja-se aliar a eficiência com que as raças 

selectas depositam carne com a adaptação que raças autóctones têm ao ambiente. 

Segundo Roquete, citado pelo prévio autor, devido às suas características de crescimento 

esta raça não poderá competir diretamente com as raças de melhores características para a 

produção de carne. No entanto, devido às razões anteriormente referidas, pode apresentar-

se superior a raças de maior potencial de crescimento, pois estas são mais exigentes em 

termos alimentares e de maneio. Estando a raça Merolenga perfeitamente adaptada ao 

clima da nossa região torna a numa perfeita base para cruzamentos com outras raças de 

aptidão carne. Segundo Sousa (1991) citado por Alcaria (2004): “a rusticidade que 

caracteriza a raça é a solução económica e social para as zonas marginais do nosso 

Alentejo, originando receitas consideráveis e fixando gente aos locais de exploração”. 

Pode afirmar-se que as raças autóctones constituem uma reserva estratégica para a 

produção de carne em Portugal. Estudos realizados demonstram que as vacas da raça 

Mertolenga, apesar de serem de pequeno porte, apresentam uma boa taxa de fertilidade e 

boa capacidade leiteira, e por serem de menor porte do que as raças selecionadas para 

carne, exigem menor quantidade de energia de manutenção sendo possível aumentar o 

encabeçamento. 

Segundo Monteiro Vaz (1987) citado por Vacas (2001) nos sistemas de cruzamentos 

com raças exóticas, na maioria dos casos, os vitelos são vendidos ao desmame (6 a 8 

meses) apara abate, pois apresentam pouca aptidão para engordas em sistema intensivo.  
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2.2 - Aspectos fundamentais do clima mediterrânico 

O clima e o solo devem ser encarados em conjunto, quando se pensa na adaptação 

ambiental das culturas forrageiras e pratenses, pois não só o clima exerce bastante 

influência na produção de pastagens e na sua distribuição ao longo do ano (Figura 2) como 

também o solo é o principal reservatório de nutrientes e de água, dependendo disso as 

culturas (Moreira, 2002). Na figura abaixo está bem expressa a singularidade do nosso clima 

e as dificuldades por ele imposta. 

 

Figura 2 – Curvas de produção anual de matéria seca de pastagens em diferentes climas. Fonte:Moreira (2002). 

Portugal Continental é dominado por um clima Mediterrânico, caracterizado por um 

Verão muito quente e seco (precipitação inferior a 30 mm) e um Inverno chuvoso e não 

muito frio. Esta irregularidade da precipitação não é só intra-anual mas também interanual, 

com a ocorrência de anos chuvosos e anos secos. Para além disso o nosso país é, de uma 

forma geral, pobre no que se refere aos solos pois são reduzidas as áreas de solos 

profundos e bem drenados.  

Desta forma o clima Mediterrânico é único devido à existência de condições 

específicas que condicionam o tipo de culturas realizadas e sobretudo no que diz respeito à 

discrepância entre a temperatura ideal e a precipitação necessária para o crescimento das 

culturas e consequente alimentação do gado (Pereira, 2005). O condicionalismo do Verão 

quente e seco impõe características e restrições muito marcadas às pastagens de sequeiro 

(Étienne, 1996; Moreira, 2002) 

Como as elevadas temperaturas de Verão coincidem com a fraca precipitação a 

produção das pastagens diminuí drasticamente, reduzindo a disponibilidade de pasto, 

especialmente a sul do Tejo onde existe uma influência marcadamente mediterrânica 
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(Fraústo da Silva et al., 1989 citado por Pedroso, 2006; Moreira, 2002). No Outono o 

crescimento de erva pode ser razoável se as primeiras chuvas ocorrerem cedo mas caso 

isso não aconteça o crescimento é bastante reduzido. 

A produção de bovinos em extensivo é uma das formas de aproveitar os limitados 

recursos naturais disponíveis mantendo e respeitando a paisagem do Montado. (Gutiérrez, 

2003 citado por Pereira, 2005). 

Uma das funções do maneio alimentar é planificar a alimentação do efectivo ao longo 

do ano visando reduzir o desconforto dos animais face às irregularidades climáticas. Um 

maneio alimentar desajustado pode conduzir diminuições apreciáveis da produtividade dos 

animais, tanto no Inverno como no Verão. 

Todos os animais têm uma temperatura corporal interna adequada e a manutenção 

dessa temperatura é a primeira prioridade fisiológica. As necessidades energéticas de 

manutenção são tanto maiores quanto maior a massa corporal e quanto maior o potencial 

genético. Assim, não é de estranhar que o gado autóctone, por ser de menor porte, ter 

menor potencial genético e pelo seu ajuste milenar aos recursos e condições naturais, seja 

o gado de eleição sendo muitas vezes caracterizado como “grandes comedores de erva e 

bons transformadores de pastos grosseiros e de baixa qualidade” (Gutierrez, 2003 citado 

por Pereira, 2005). Não é de admirar que os Países Ibéricos são os que apresentam mais 

raças bovinas autóctones, só em Portugal existem cerca de 13 raças. 
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2.3 - Época de cobrição 

Segundo Valle et al. (1998) uma das primeiras práticas de maneio que se deve 

adoptar é o estabelecimento de um período de cobrição pois não só coordena todas as 

outras atividades de maneio como também, caso esse período esteja correcto, reúne o 

período de maior oferta de alimentos com o de maior necessidade nutricional do animal, 

reduzindo custos com a suplementação. O sistema mais rudimentar é aquele em que o 

touro permanece sempre na vacada havendo nascimentos ao longo do ano e, 

evidentemente, que acontecerão nascimentos em épocas inadequadas resultando em 

bezerros mais pequenos e vacas menos férteis, devido à restrição alimentar. A maior 

desvantagem está relacionada com a dificuldade de controlo zootécnico e sanitário da 

vacada causado pela falta de uniformidade das crias (Thiago, 2001). 

Nestes sistemas sem época de cobrição definida é vulgar aparecer vacas com 

intervalos entre partos muito longos, pois como as vacas estão em diferentes estados do 

ciclo reprodutivo apresentam diferentes necessidades. Nestes casos não se deve alimentar 

as vacas nem pelas de altas (em lactação e gestação) ou baixas (após desmame) 

necessidades mas sim pelas médias (final da lactação) pois estar-se-ia a sobrealimentar ou 

sob alimentar alguns animais. Desta forma estar-se-ia a gastar mais dinheiro a tornar as 

vacas excessivamente gordas, ou poupar dinheiro na alimentação causando menor 

eficiência. Sem época de cobrição definida torna-se não só mais difícil controlar o maneio 

reprodutivo como também obter lotes de vitelos homogéneos em peso e idade. Também 

não é possível suplementar nem os vitelos nem as vacas de forma adequada às suas 

necessidades que variam segundo a fase de produção em que se encontram. Fazer 

coincidir os períodos de maiores necessidades nutricionais com as épocas de maior 

produção de pastagem torna-se assim missão impossível (Bento, 2006; Roquete, 2008). 

Num sistema deste tipo está se a perder a eficiência produtiva e reprodutiva da vacada, 

muitas vezes sem se dar conta. 

A grande vantagem de haver uma época de cobrição reduzida é a melhoria da 

fertilidade e da produtividade da vacada pois é fácil identificar as fêmeas de melhor 

desempenho reprodutivo, porque tendem a parir no início da época de nascimentos e a 

desmamar vitelos mais pesados, e refugar as de pior (McClure, 1994). Outra vantagem é 

que como todas as vacas estão praticamente no mesmo estado do ciclo reprodutivo é fácil 

ajustar a época de partos às épocas do ano mais adequadas a nível alimentar.  

O produtor, com o intuito de aumentar a produtividade, deve ter como meta a 

obtenção de elevados índices de concepção (>70%) nos primeiros 21 dias da estação de 
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monta e superiores a 90% durante os dois primeiros meses de cobrição. Para isso vários 

são os factores que devem ser considerados tais como: época de cobrição e sua duração, 

condição corporal das vacas, fertilidade dos touros, entre muitos outros. Apesar da 

fertilidade dos touros ser muitas vezes esquecida é de extrema importância pois tem um 

impacto no desempenho reprodutivo da vacada muito mais importante do que a fertilidade 

da vaca, pois cada touro cobre em média 25 vacas. Touros de baixa fertilidade, por 

permanecerem longo tempo juntos das fêmeas, causam prejuízos na produtividade, quando 

não são diagnosticados em tempo útil.  

No que diz respeito à duração da época de cobrição para vacas adultas o ideal deve 

ser entre dois a três meses. Para as novilhas esse período não deve ultrapassar a 45 dias e 

tanto o início como o fim devem ser antecipados em pelo menos 30 dias em relação ao das 

vacas com o intuito destas terem tempo para se recuperarem e iniciarem o segundo período 

de cobrição junto com as fêmeas adultas (Valle et al., 1998). 

A duração do período de cobrição é, até certo ponto, em função do tamanho da 

vacada ou seja, para um efectivo de 20 vacas torna-se relativamente fácil ter uma época de 

cobrição com duração de um mês e meio a dois meses todavia, torna-se mais difícil de o 

conseguir num efectivo de 40 ou mais vacas. Contudo, independentemente do tamanho do 

efectivo, a duração não deve ser superior a 3 meses sob pena de perder eficiência. 

Obviamente que este sistema é mais exigente e existem certos cuidados a ter em atenção. 

Contudo o aumento da produtividade derivado da seleção das vacas através do refugo, das 

que se apresentem vazias ao fim de duas épocas ou das que parem no fim da época de 

parto, vai compensar esse aumento de cuidados a ter. 

Segundo Bridges et al. (2007) a subnutrição tem efeitos prejudiciais na eficiência 

reprodutiva que por sua vez está extremamente ligada à quantidade de energia que uma 

vaca dispõe, a qual se reflecte pela quantidade de gordura corporal. Esta relação está bem 

exemplificada na Figura 3 pois demonstra que a eficiência reprodutiva aumenta com o 

aumento da condição corporal. 

A avaliação corporal das vacas adultas é uma ferramenta extremamente útil no 

maneio reprodutivo pois, apesar de subjetiva, reflete o estado nutricional da vacada, 

permitindo corrigir aquelas que apresentem condições indesejadas. A avaliação da CC é 

fundamentalmente baseada em duas escalas, que significam o mesmo, nas quais a 

pontuação varia de 1 - 5 e de 1 – 9, sendo o 1 a condição de muito magra e o 5/9 

excessivamente gorda. Para Rossi e Wilson (2006) e Romão e Bettencourt (2008) citados 

por Silva (2011) a avaliação da condição corporal deve ser realizada em três momentos 
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distintos ao longo do ciclo reprodutivo: na altura do desmame, 90 dias pré-parto e no 

período de cobrição. 

 

Figura 3 – Relação entre a condição corporal e o intervalo entre partos. Fonte: Herd (1993) adaptado de Kilkenny 
(1978). 

Diversos trabalhos de pesquisa, Figura 4 e Figura 4, demonstram que é alta a 

correlação entre a condição corporal ao parto e o desempenho reprodutivo no pós-parto, 

pois vacas com boas CC retornam ao cio mais cedo apresentando índices de prenhez mais 

elevados (McClure, 1994). 

Vacas com CC <3 apresentam menores percentagens cio logo mais falhas na 

reprodução (Figura 4), em contrapartida, vacas com CC 5 – 6 apresentam boas 

percentagens de cio. De notar que CC acima de 7, numa escala de 1 a 9, representa 

desperdício de energia podendo reduzir os índices de concepção. É necessário ter mais 

atenção com as primíparas do que com as vacas pois por estarem ainda em crescimento 

apresentam exigências superiores às vacas adultas, devendo-se ter especial atenção esta 

categoria animal (Valle et al., 1998).  

 

Figura 4 - Efeito da condição corporal no estro. Fonte: Eversole (2009) adaptado de Withbank (1983). 

Conclui-se que alcançar uma CC de 5, na escalda de 1 a 9, antes do parto e tentar 

mante-la durante todo o ciclo de reprodução é a chave para uma boa eficiência reprodutiva. 
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Uma estratégia inteligente, deste ponto de vista, era separar as vacas com base na 

condição corporal e alimentá-las adequadamente, devendo ser feito no momento ou logo 

após o desmame, para permitir 2 a 5 meses de alimentação antes do parto. Numa situação 

em que não estão os touros na manada ou mesmo se tiverem não existe o inconveniente de 

cruzamentos é lógico separar os animais por condição corporal, caso seja possível. 

 Caso as vacas se encontrarem numa nota 2, na escala de 1 a 5, é aconselhável 

fazer um tipo de “flushing”, isto é, mudar a dieta das vacas para alimentos mais energéticos, 

2 a 3 semanas antes da época de cobrição (Bento, 2006). 

 Épocas de cobrição curtas não só incrementam a eficiência e a produtividade 

ponderal com mais kg desmamados/vaca; mas também uniformização os vitelos 

desmamados tornando-os mais valorizados no mercado, uma vez que os negociantes 

ajustam o peso sempre pelo menor e nunca pelo maior. 
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2.4 - Época de partos 

Os animais em produção extensiva têm uma alimentação à base de erva natural e, 

devido ao clima Mediterrâneo (Figura 5), existe alturas de abundância de alimento e alturas 

de escassez, a Primavera e Verão/Inverno respectivamente. Na Primavera existe alimento 

em termos de quantidade e qualidade e as vacas encontram-se em boas condições 

corporais contudo, é nos períodos críticos do Verão e do Inverno que as disponibilidades 

alimentares ficam bastante aquém das necessitadas pelos animais (Vaz-Freire, 2001 e 

Pereira, 2008). Valores médios de condição corporal a rondar os 3, na escala de 1 a 5, 

durante o Inverno poderá considerar-se bom, mas segundo Dooley et al. (1982) “efetivos 

que tenham em média de condição corporal 3, têm, provavelmente, várias fêmeas em 

condição corporal abaixo do óptimo para a cobrição”. 

 

Figura 5 – Curvas típicas de crescimento das pastagens de sequeiro mediterrânico. a) anos e/ou regiões de 
maior precipitação; b) anos e/ou regiões mais secas. Fonte: Moreira (2002). 

Como foi anteriormente visto, o bom desempenho das vacas na reprodução está 

extremamente relacionado com as suas condições corporais assim, caso seja necessário, 

para garantir um bom desempenho reprodutivo dos animais os criadores deverão fornecer 

suplementos alimentares, no Inverno ou quando for necessário.  

Segundo Cláudio (1982) citado por Pedroso (2006) existem duas épocas de parto 

por excelência, o Verão e a Primavera. 

Verão: antes do parto as vacas devem estar em boa CC o que acontece devido não 

só às reservas acumuladas na Primavera, mas também se a vacada tiver acesso a 

restolhos. Pode-se admitir uma quebra de peso nos três primeiros meses de lactação, mas é 

essencial que a perda de peso da vaca pare no final do terceiro mês de lactação de modo a 
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não comprometer as funções reprodutivas. Como esta fase coincide com os meses em que 

existe menos pastagem disponível pressupõe-se que se proceda à suplementação da 

vacada, caso assim seja necessário. Aos 3 meses de idade, o vitelo, passa a ser ruminante 

e deixa de depender parcialmente do leite da mãe. Uma desmama nesta altura aumenta a 

eficiência biológica, contudo é de notar que esta maior eficiência biológica nem sempre anda 

a par de maior rendimento económico para as explorações. 

 Primavera: Neste caso as necessidades das vacas nos três ou quatro primeiros 

meses de lactação são facilmente cobertas pelo pastoreio pois coincide com a Primavera. A 

cobrição também é fácil devido à abundancia de alimento, salvo se o parto for tardio ou se a 

vaca iniciou a lactação com uma CC baixa. Neste caso o desmame do vitelo deve ser feito 

logo quando a erva seque quando este tiver apenas 3 ou 4 meses pois a erva que existe 

geralmente não possui qualidade necessária para o vitelo. Há que ter bastante atenção aos 

últimos meses da gestação pois coincide com os piores meses do ano sob o ponto de vista 

de disponibilidade alimentares. 

Há que ter noção que se o parto se verificar na fase de recursos alimentares mais 

pobre as vacas terão de estar em bom estado corporal pois elas terão de fazer apelo às 

reservas corporais para fazer face às necessidades acrescidas pela lactação (Bento, 2006).  

Segundo o mesmo autor, a calendarização da época de parição deve ser em função 

do pico de produção dos prados, mediante o que se deseja privilegiar: se a capacidade 

leiteira da mãe, que se reflecte no crescimento do filho até ao desmame (com maior 

incidência até aos 4 meses) – partos de Inverno / Primavera; se a capacidade de 

crescimento do filho após o desmame – partos de Verão / Outono. 

Outra forma de planear a época de parto é fazer de maneira a que haja duas épocas 

assim uma delas seria no Inverno e a outra Verão, ambas com duração de 3 meses. Vacas 

que se cobrissem na primeira teriam obrigatoriamente que se cobrir na segunda e caso isso 

não acontecesse eram refugadas. 

A época de parto exerce uma marcada influência sobre o peso dos vitelos à 

desmama, especialmente quando a alimentação é à base de pastagens. No nosso clima, 

estando as quatro estações do ano bem definidas, essa influência é mais notável (Carolino 

et al. 1997 citados por Alcaria, 2004). As Parições de Verão/Outono permitem que o 

desmame coincida com o período de maior abundancia de pastagem, momento em que os 

vitelos já poderão apresentar um bom aproveitamento da pastagem, o que favorecerá um 

crescimento mais rápido, sem recurso a qualquer suplemento. Por outro lado, nos partos de 

Primavera as vacas ao beneficiarem da quantidade e qualidade de alimento disponível 
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conseguem produzir mais leite e por sua vez dar vitelos com maior peso vivo ao desmame, 

pois existe uma correlação positiva elevada entre a produção de leite da vaca e o peso do 

seu vitelo ao desmame. 

Todavia, segundo Roquete (2001) citado por Alcaria (2004), não se deve procurar 

comparar pura e simplesmente os valores de peso ao desmame de épocas diferentes, 

porque o sistema produtivo, as condições edafo-climáticas e o desenvolvimento das 

pastagens são factores que podem fazer com que uma época seja superior a outra, em 

termos produtivos, conduzindo à necessidade de correcções ou ajustamentos. 
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2.5 - Partos temporões vs. partos tardios 

É importante ter consciência que para reduzir o intervalo entre o parto e o primeiro 

cio os animais têm de estar em boas condições corporais no início da época de cobrição. 

Logo, o maneio nutricional durante nos meses que antecedem o parto é de vital importância 

para a recuperação da actividade reprodutiva (Valle et al., 1998). 

Segundo o mesmo autor as vacas mais ferteis tendem a parir no início do período de 

nascimento e desmamam animais mais pesados. Aquelas que, dadas as mesmas 

condições, não concebem ou tendem a parir no final do período devem, mais tarde ou mais 

cedo, serem candidatas a refugo, pois fatalmente não irão conceber na próxima época, 

prejudicando a produtividade da vacada.  

Para as novilhas de reposição é muito importante que a época de cobrição seja 

iniciada em primeiro lugar, 2 a 3 semanas antes da época de cobrição das vacas adultas. 

Esta prática é importante para dar mais tempo à fêmea primípara de recuperar do parto e 

preparar-se para a próxima cobrição. Esta atitude vai se reflectir em toda a vida do animal 

pois está provado que as novilhas de parirem no inico da estação de partos continuarão a 

parir sempre mais cedo e com maiores pesos desmamados. As que parem tardiamente 

terão uma vida produtiva irregular e serão refugadas prematuramente (Valle et al. 1998 e 

Bento, 2006). 

A partir do segundo parto, a vaca já poderá suportar perdas ocasionais na condição 

corporal contudo nunca deverá sofrer perdas acentuadas pois pode-se comprometer as 

suas performances reprodutivas e produtivas futuras. O INRA (Institut National de la 

Recherche Agronomique) citado por Bento (2006) revela que quando as primíparas da raça 

limousine são sujeitas a períodos de subalimentação durante a recria a sua produção leiteira 

fica seriamente afectada. Esse défice ainda se manifesta na segunda lactação mesmo que a 

sua alimentação seja corrigida. 

A preparação da vaca para a época de cobrição é de extrema importância pois é o 

que vai ditar a eficiência reprodutiva da vacada. Deste modo a alimentação das vacas, ao 

longo do período de gestação, deve fazer face às necessidades nutricionais da fêmea que 

vão aumentando à medida que o feto se desenvolve. Durante este período não é 

aconselhável mudar repentinamente de dieta pois aumentos repentinos de energia, no final 

da gestação, podem levar ao risco dos vitelos nascerem muito grandes. Este risco está mais 

associado a umas raças do que a outras. 
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De acordo com Roquete (2008) nos sistemas tradicionais em que as novilhas são 

consideradas vacas adultas é hábito juntá-las ao efectivo adulto. Como são animais jovens, 

menos competitivos pelos alimentos e ainda em crescimento, não conseguem chegar à 

época de cobrição com condição corporal ideal, o que conduz a um alongamento do período 

entre o parto e a cobrição. Por outro lado, num sistema em que haja consciência das 

necessidades nutritivas da novilha, a parição da novilha é antecipada em relação às vacas 

adultas. Evita-se desta forma tratar novilhas primíparas como vacas adultas que 

rapidamente podem falhar o segundo parto tornando-as ineficientes. 

Quando uma vaca tende a aumentar o intervalo entre partos e a parir tardiamente 

pressupõe-se que não estava na condição corporal certa. Posteriormente, ao ter poucas 

reservas corporais ao ter de dar de mamar e ainda ter de recuperar o seu aparelho 

reprodutor, é de todo impossível ser coberta e ficar gestante. Noutro caso em que a fêmea é 

tratada de acordo com as suas necessidades tendo em conta o ciclo reprodutivo, vai ficar 

gestante mais cedo e parir mais cedo. 

No quadro 1está exemplificado não só a superioridade das vacas bem alimentadas e 

a importância do maneio alimentar nas fases críticas do ciclo reprodutivo como também a 

importância da condição corporal da vaca ao parto. A ideia de compensar a baixa condição 

corporal da vaca após o parto não parece solução pois continuará a haver uma quebra de 

eficiência reprodutiva, fruto da dificuldade desta não ter o número suficiente de cios. 

Quadro 1 - Importância do maneio alimentar nas fases críticas do ciclo reprodutivo. Fonte: Roquete (2008) 
adaptado de Dunn (1975) 

 

Observa-se, que quando os animais são bem alimentados antes do parto existe uma 

variação positiva no peso, nessa época. Nesses casos assiste-se sempre a uma maior 

percentagem de vacas cíclicas no início da cobrição e, por sua vez, menos dias entre o 

parto e o 1º ciclo, em relação a fêmeas do mesmo tipo, que estivessem mal alimentadas 

antes do parto.  
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Caso sejam mal alimentadas antes do parto verifica-se a uma variação de peso 

pouco positiva ou até mesmo negativa e uma duração muito maior em dias entre o parto e o 

1º ciclo. 
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2.6 - Desmames precoces vs. desmames tardios 

O desmame é definido como a separação definitiva da cria da sua mãe e tem como 

objectivo não só interromper a amamentação de modo a eliminar o stress da lactação nas 

fêmeas mas também o de estimular o desenvolvimento ruminal nos bezerros. Esta prática 

permite a recuperação do estado corporal das vacas penhas sem prejudicar o 

desenvolvimento dos bezerros desmamados pois transfere a energia que previamente iria 

para a produção de leite para as suas próprias funções naturais. Perante períodos de 

escassez de forragem o desmame pode ser antecipado para que a fertilidade das vacas não 

seja comprometida (Almeida, 2002; Hurst, 2000 citado por Pedroso, 2006). 

Existem vários tipos de desmame completo: desmame precoce antes do começo da 

época de cobrição (90 dias), desmame precoce durante a época de cobrição (90 a 160 

dias), desmame normal (180 a 240 dias), desmame tardio (240 a 280 dias). (Whittier, 1995 

citado por Predoso, 2003). Geralmente, em regime extensivo, o desmame é feito quando os 

vitelos têm 6-8 meses se for feito em plena Primavera altura de maior qualidade e 

disponibilidade de pastagem. Caso contrário se as disponibilidades forrageiras forem 

escassas, é preferível um desmame mais cedo. Concordando com os prévios autores, NDA 

(2000) citado por Pedroso (2006), o momento certo de desmame de um vitelo depende da 

CC da vaca e não a idade do vitelo. Os vitelos devem ser desmamados antes que a 

pontuação da condição corporal da vaca esteja abaixo de 2.5 - 3. 

O desmame mais eficiente em termos biológicos para a vaca, olhando apenas para a 

recuperação do seu sistema reprodutor, é aos 3 meses de idade do bezerro. Contudo a 

maior eficiência biológica nem sempre anda a par com o maior rendimento económico para 

as explorações pois neste caso teria que se gastar muito dinheiro em alimentação especial 

para o bezerro.  

 Quando as vacas entram na época de parto magras e com pouca disponibilidade 

alimentar, a actividade reprodutiva é inibida para favorecer a sobrevivência do bezerro. O 

caso piora quando são primíparas, pois ainda estão em desenvolvimento. Como alternativa, 

a desmama precoce aumenta os índices de concepção das vacas em mais de 50%, 

devendo-se este facto por as vacas necessitarem de 40 a 60% menos nutrientes do que 

vacas em lactação. Segundo vários autores esta prática deve ser somente considerada 

durante épocas de seca severa (Valle et al., 1998; Mukasa-Mugerwa, 1989; Waton, 2002 

citados por Predroso, 2003). 
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O período mais crítico desta prática são as duas primeiras semanas após o 

desmame pois os vitelos têm de superar o stress ao desmame e aprender a alimentar-se. A 

primeira ração deve ser muito palatável e rica em proteína e em energia, desde que a 

quantidade de ração ao início seja pequena. O uso de creep-feeding na fase pré-desmame 

seria útil (Lalman, 2004 citado por Pedroso, 2006). 

Vários estudos demonstraram que o desmame precoce reduz o período pós-parto de 

anestro; aumenta o ganho médio diário do peso das vacas e a condição corporal; e melhora 

as taxas de concepção e de fertilidade das vacas (quadro 2) (Lobato, 2000; Almeida, 2002).  

Quadro 2 - Percentagem de cio e gestação de vacas devon. Adaptado de Valle et al. (1998). 

 

Convém lembrar que estes resultados variam em função da condição corporal das 

vacas ao parto pois vacas em péssimo estado corporal necessitam de mais tempo para 

restabelecer a actividade reprodutiva.  

Contudo, quando a meta é a optimização do sistema de produção, a desmama aos 

três meses deixa de ser vantajosa. Apesar da influência do leite ser menor sobre o ganho de 

peso dos vitelos após o terceiro mês de lactação, o desmame precoce pode prejudicar o 

desenvolvimento da cria e até causar morte. Segundo Brownson (1992) e Watson (2002) 

citados por Pedroso (2006), o custo da suplementação deve ser levado em consideração e 

na maioria dos casos o desmame mais cedo significará adicionar alimentação e custos que 

não teriam ocorrido num desmame mais tardio. 

Em oposição, a prática do desmame tardio, é efectuada em animais com idades 

entre os 240 – 300 dias. Segundo Hudson et al. (2010) esta técnica pode aparentemente ter 

uma influência positiva na rentabilidade da empresa devido ao maior peso dos bezerros à 

desmama. Contudo estudos mostram que para pesos ao desmame corrigidos para os 210 

dias, são mais pesados os bezerros provenientes de vacas reguladas com desmames 

normais do que com desmames tardios. É logico admitir que maiores intervalos de 

desmame influência negativamente os ganhos dos bezerros vindouros. 

Segundo o mesmo autor, ao estender o período de lactação aumenta-se as 

necessidades energéticas das vacas, resultando em vacas mais magras no início da 

estação de parição. Vários estudos demonstram que a condição corporal das vacas é 

inversa à duração do desmame. Nesse mesmo estudo, ao fim de uns anos as vacas com 

Idade à desmama % de cio % de gestação

3 Meses 94,3 87,3

6 Meses 52,3 47,7
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desmame normal apresentavam reservas de energia bastante superiores àquelas com 

desmame tardio. 

O desmame tardio é não só mais uma alternativa viável para as vacas maduras, 

nunca em primíparas, mas também uma vantagem económica directa para os produtores 

nos primeiros anos do sistema. 
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2.7 - O papel do creep-feeding 

Sendo um dos objectivos do sistema pecuário a produção de bezerros desmamados 

e estando o lucro do criador de gado parcialmente associado ao peso dos animais, qualquer 

prática que se adopte tem de ser analisada sob a questão de: qual o custo do ganho 

adicional? (Valle et al., 1998; Rasby, 2011; Brito et al., 2002). 

Tendo em conta Rulofson et al. (1993) apesar de grande parte do lucro depender dos 

maiores pesos desmamados o primeiro critério a avaliar deveria ser o peso desmamado por 

vaca. Defende também que o lucro anual destes sistemas depende de 3 áreas da produção: 

Fertilidade - determina o número de animais disponíveis para a venda; Taxa de crescimento 

- influência o peso que se vende; Características da carcaça - que influência o preço que se 

recebe. Estudo feito pelo mesmo autor demonstra que tendo em conta o lucro anual, na 

escala de 1 a 10 a fertilidade tem 10, taxa de crescimento – 2, e as características da 

carcaça – 1. Apesar desta ideia não ser verdade absoluta tem algum fundamento. 

Segundo Rasby (2011) existem três possíveis estratégias para aumentar o peso dos 

bezerros ao desmame, caso a data de desmame não seja alterada: aumentar a produção de 

leite da mãe; aumentar o consumo de forragem do bezerro; ou suplementar o bezerro. A 

opção mais sensata é a da suplementação denominada creep-feeding. 

Estudos sobre o creep-feeding têm demonstrado que existe aumento do peso do 

bezerro ao desmame contudo, segundo Rasby, (2011) e Brito et al. (2002) esta opção 

deveria estar reservada para: determinados mercados ou gestão de situações como os altos 

preços dos vitelos; baixos preços dos alimentos; engordas e condições de seca severa. 

Outro caso é quando a aparência dos animais é importante para a sua comercialização. 

Todavia os criadores comerciais devem analisar os custos e os retornos do incremento de 

peso dos bezerros à desmama. 

Rasby (2011) defende a ideia que bezerros alimentados sem creep-feeding 

conseguem alcançar o peso daqueles alimentados com creep-feeding, na fase de pós-

desmame. Assim, o maior retorno é realizado se os bezerros forem vendidos à desmama.  

Silva citado por Pedroso (2006) defende que o creep-feeding é uma prática que 

apresenta uma relação custo/benefício favorável e rentável. Alguns benefícios como 

aumentos de peso à desmama (média 20 kg); condicionamento dos vitelos para posterior 

aproveitamento em engordas; redução do stress à desmama; desenvolvimento mais 

uniforme dos vitelos; melhoria da CC e da taxa de fertilidade das mães; impulso na 

comercialização de animais de raças puras; são mais do que vantagens para esta 
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alternativa ser cada vez mais utilizada. (Taylor & Field 1999 citado por Brito et al., 2002; 

Rulofson et al., 1993; Rankins citado por Pedroso 2006) 

Segundo Brito et al. (2002) se a vaca for bem alimentada no período de gestação, 

especialmente no pré-parto, deverá parir um animal saudável e a partir daí, dar condições 

para o máximo desenvolvimento do bezerro pode não ser tarefa exclusiva da vaca. O leite 

materno fornece somente 50% dos nutrientes que um vitelo com 3-4 meses de idade 

necessita para o máximo crescimento, contudo varia (Blevins (s./d.) citado por Pedroso, 

2006).  

Por outro lado, a suplementação deve ser criteriosa e adequada às condições de 

produção de cada sistema, devendo existir equilíbrio entre os alimentos, sem gastos 

desnecessários de nutrientes. Para Lusby (1995) a suplementação deve adicionar nutrientes 

à dieta do animal e não substituir. Este provou que o creep feeding pode ser 

economicamente viável se o consumo for suplementar. Na pesquisa efectuada, o lote de 

suplementação restringida, apesar de ter sido menos pesado que o lote de ad libitum, 

apresentou uma conversão alimentar superior (3,3:1 em vez de 7,8:1). 

Por outro lado a suplementação apresenta também algumas desvantagens: 1) custo 

do ganho de peso adicional pode ser mais alto do que a receita; 2) técnica pouco vantajosa 

em fêmeas de reposição devido à deposição de gordura no úbere; 3) pouca diferença de 

peso quando anojos (550 dias) entre animais que receberam ou não o suplemento; 4) pouca 

ou nenhuma diferença de preço na comercialização pós-desmama de animais que 

receberam ou não o suplemento. (Taylor & Field 1999 citado por Brito et al., 2002; Rulofson 

et al. 1993) 

Segundo Rasby (2011) e Rulofson et al. (1993) o risco dos animais adquirirem 

excesso de gordura é real e pode resultar na sua desvalorização. Nas fêmeas é mais grave 

pois aquelas que são para substituição da vacada não só veem reduzida a sua vida 

produtiva, em termos leiteiros, mas também desmamam bezerros mais leves (Martin, et al., 

1981). Estudos realizados na Universidade de Ilinois provam que as novilhas alimentadas 

sem creep-feeding produzem 28% mais leite aos 120 dias de lactação.  

Em condições de seca e em lactação a opção de suplementar os bezerros pode não 

ser a melhor, visto que, estes continuam a mamar não havendo diminuição das 

necessidades nutricionais das vacas. Neste caso dever-se-ia considerar a desmama 

precoce (Rasby, 2011). 
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De acordo com estudos realizados por Rulofson et al. (1993) e Brito et al. (2002) o 

creep-feeding dá lucro quando: o preço dos animais está alto relativamente ao preço dos 

alimentos; a forragem é escassa e de má qualidade; as vacas são de primeira ou segunda 

barriga; e o potencial dos bezerros não é sustentado pelo leite das mães nem pela 

pastagem. 

Num caso em que as vacas sejam boas produtoras de leite e em que a erva seja de 

boa qualidade os bezerros já deverão estar próximo do seu potencial genético e o 

suplemento não vai originar ganhos, pois os bezerros vão substitui-lo pela forragem. 

Os melhores resultados da suplementação ocorrem quando os bezerros se 

encontram em níveis sub-óptimos de nutrição e quando são filhos de primíparas. Na prática 

a decisão de suplementar ou não dependerá fundamentalmente do estado nutricional e do 

crescimento observado nos bezerros, assim como da condição corporal das mães (Thiago 

et al., 2001; Rulofson et al., 1993). 
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2.8 - Eficiência reprodutiva 

Apesar de o sector pecuário não exportar não será por isso que não precisa de 

crescer, aumentando a eficiência. A eficiência reprodutiva afecta de forma importante o 

resultado económico do sector e constitui uma limitação para o crescimento esperado. 

Deste modo é imperativo identificar as causas da baixa eficiência e é necessário tentar 

controla-las de modo a atingir os objectivos (Bento, 2006; Roquete, 2008). Em Portugal, a 

rentabilidade económica de uma exploração de bovinos de carne depende quase 

exclusivamente da venda dos vitelos, quer ao desmame ou após recri/engorda, o que releva 

a importância que tem o controlo reprodutivo da vacada (Lopes da Costa, 2008 citado por 

Silva, 2011) 

A vaca é uma poliéstrica contínua, cujo ciclo éstrico dura cerca de 21 a 22 dias e o 

cio 6 a 30 horas. Normalmente as novilhas de raça Mertolenga são juntas com o toiro pela 

primeira vez com cerca de 24,5 meses (Roquete et al. 2001 citado por Castro, 2004) e como 

se trata de monta natural, é difícil controlar os cios e consequentemente as cobrições. Após 

a cobrição, a gestação completa-se em cerca de 285 dias, seguida do puerpério que dura 

cerca de 26 a 47 dias, findos os quais a vaca está preparada para ser beneficiada 

novamente (Vila Viçosa, 2002 citado por Pereira, 2008). Desta forma poder-se-á dizer que, 

olhando a uma boa eficiência reprodutiva, ter um vitelo desmamado por vaca a cada 365 

dias era o óptimo. 

Para isso deve se ter em atenção aspectos que devem ser melhorados sendo um 

dos mais importantes a redução da duração dos períodos improdutivos, ou seja, a idade ao 

primeiro parto das fêmeas de substituição e o intervalo entre partos em todas as fêmeas 

reprodutoras Almeida et al. (2007). Outro aspecto é a taxa de gestação que deve ser 

calculada anualmente. Calcula-se tendo em conta o número de fêmeas cobertas e o número 

de fêmeas postas à cobrição. Segundo Bento (2006) é importante ter esta noção quando o 

assunto é eficiência reprodutiva. 

Segundo este e vários autores, como focado anteriormente, deve-se optar por ter 

épocas de cobrição concentradas em dois ou três meses pois assim consegue-se uma 

melhor gestão do comportamento reprodutivo do efectivo. De notar que para se ter uma 

época de cobrição curta é necessário ter mais touros na vacada, i.e. em vez de se ter 1 

touro para 50 vacas deve-se ter 1 touro para 30 pois há o risco das vacas não se cobrirem. 

Este acréscimo de touros vai trazer despesas e é necessário conferir se essas despesas 

são saldadas pela maior eficiência das épocas de cobrição mais curtas.  



29 
 

Calculando a taxa de gestação e o intervalo médio entre partos pode-se ter uma 

percepção da eficiência reprodutiva da vacada. 

 

Figura 6 – Eficiência reprodutiva. Fonte: Bento (2006). 

Observando a Figura 6 o óptimo é conseguir uma taxa de gestação superior a 95% e 

um intervalo médio entre partos inferior a 365 dias. Existindo uma exploração nestas 

condições nada mais há a melhorar em termos reprodutivos.  

Segundo Bento (2006), o principal é ter animais com potencial genético elevado e 

mantê-los em bom estado sanitário e com uma alimentação adequada às necessidades da 

produção, devendo o estado corporal ser no mínimo 2.5 (na escala de 1 a 5) ao longo do 

ciclo reprodutivo.  

Concordando com os prévios autores Carolino et al. (1998) diz que o intervalo entre 

partos representa uma forma simples e eficaz de medir a eficiência reprodutiva, ao combinar 

num único valor, o intervalo entre o parto e o primeiro cio, o número e duração dos vários 

ciclos éstricos até à concepção e o tempo de gestação. Para o mesmo autor há que utilizar 

correctamente os diversos factores de natureza genética e ambiental de modo a contribuir 

para a melhoraria a eficiência reprodutiva, obtendo-se melhores resultados económicos. Os 

principais factores que influenciam as diferenças de intervalos entre partos não são 

genéticos mas sim efeitos fixos como a exploração, alimentação, condição corporal, idade 

da fêmea e época do ano em que pariu, podendo-se esperar INTP mais ou menos curtos. 

 Em estudos realizados verificou-se que a heritabilidade para o intervalo entre partos 

é baixa no entanto a repetibilidade já é alta, isto significa que a selecção de reprodutoras 

não se deve basear no INTP materno mas sim nos INTP dos primeiros partos. 

De um modo geral, reduzir o intervalo entre partos é um dos objectivos primordiais 

de qualquer exploração pois desta forma consegue-se tirar maior rendimento da vacada. No 
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entanto, contas têm que ser feitas, já que reduzir o intervalo entre partos pode significar 

aumentos avultados dos custos no maneio alimentar, podendo não compensar essa a 

diminuição. No caso das raças autóctones intervalos entre partos elevados podem não 

significar redução de eficiência, pois, se uma vacada subsistir única e exclusivamente num 

sistema extensivo e ainda assim conseguir ter um INTP dentro da média para a raça pode 

considerar-se que há eficiência reprodutiva. 

Esta argumentação por parte dos criadores foi o motivo para que nos 

debruçássemos sobre este tema de trabalho. 

Concordando com Carolino, Almeida et al. (2007) defende que há que ter atenção 

que a generalidades das raças autóctones portuguesas baseia-se em sistemas de produção 

naturais, extensivos, em regiões com recursos alimentares escassos e com técnicas de 

maneio pouco exigentes. O efeito deste ambiente limitativo, associado à grande 

variabilidade genética característica destas raças, implica uma eficiência tanto produtiva 

com reprodutiva bastante aquém do considerado como desejável. Deve-se ter o cuidado de 

definir objectivos compatíveis com a especificidade tanto do potencial dos animais como do 

sistema de criação, evitando comparar as raças autóctones com raças seletas, de modo a 

não exigir o mesmo tipo de resposta. 

Resumindo, ter uma vacada com uma alta eficiência reprodutiva é favorável desde 

que seja compensado o gasto adicional que isso traz. Ter animais de raças selectas e não 

lhes dar condições para expressarem o seu potencial não é uma escolha sensata. É 

preferível escolher uma raça autóctone, que devido às suas características de rusticidade, 

consegue tirar melhor partido das más condições que algumas regiões do nosso País 

oferece. 
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2.9 - Eficiência produtiva 

A eficiência produtiva está intimamente ligada ao maneio alimentar pois animais com 

boa condição corporal são mais eficientes porque conseguem parir crias melhores e 

desmamar vitelos mais pesados.  

Um dos grandes desafios no extensivo é reduzir os encargos económicos ao 

conciliar o melhor possível a época reprodutiva com a disponibilidade de alimento, evitando 

que os animais atinjam condições corporais abaixo do desejado (Pereira, 2008). No entanto 

é complicado esse ajustamento pois, devido à grande dependência do clima, haverá sempre 

animais em que o ciclo reprodutivo não é linear devido à variação dos anos de maior e 

menor disponibilidade de alimento. Como não se pode ajustar o encabeçamento consoante 

o ano os produtores têm de estar preparados para suplementar os animais. 

A eficiência do sistema depende não só da percentagem de bezerros desmamados 

mas também do seu peso. A meta deverá ser optimizar a produção de quilos de bezerros 

desmamados/hectare/ano (Valle et al.,1998). O peso do vitelo ao desmame varia consoante 

as raças pois raças de maior porte desmamam vitelos maiores, opostamente raças de 

menor porte desmamam vitelos mais pequenos. 

Porém outro factor a considerar relatado pelo mesmo autor é o tamanho da vaca pois 

vacas de menor porte apesar de desmamarem vitelos menores apresentarem menos 

exigências nutricionais que as de maior porte, levando a um maior encabeçamento. 

Concordando com o prévio autor Vaz-Freire (2001) menciona que eficiência reprodutiva está 

diretamente ligada a uma elevada produtividade aliada a um maior encabeçamento possível.  

No caso da raça Mertolenga a eficiência produtiva está relacionada com um maneio 

alimentar simples e relativamente barato e o desmame de um vitelo mais pesado possível. 

As raças bovinas nacionais possuem as qualidades maternais adequadas para produzir 

bons vitelos originando bons rendimentos às explorações.  

Outro aspecto de eficiência produtiva é o peso do vitelo desmamado por 100 kg de 

peso da vaca. Este factor produtivo deve ser considerado e não apenas o peso do vitelo ao 

desmame pois vitelos mais pesados podem conduzir a uma interpretação errada quanto à 

eficiência do binómio mãe-filho, de extraordinária importância nos sistemas extensivos, 

sobretudo naqueles em que o preço e a quantidade de terra são factores limitantes (Vaz 

Portugal, 1991 citado por Rodrigues, 1998).  
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Estudos realizados por Roquete (1993) demonstraram que uma vaca mertolenga, 

com peso médio de 380 kg, consegue desmamar, em relação ao seu peso médio, 40.8% 

para vitelos puros, 46.7% para os cruzados de Limousine e 53.6% para os cruzados de 

Charolês. Sob este ponto de vista ficamos abismados como é que uma vaca tão pequena 

consegue desmamar tantos quilos, permitindo-nos confirmar que uma raça de pequeno 

porte produz ao desmame vitelos com maior peso vivo por casa 100 kg de peso da mãe. 

Outro aspecto importante referir é o peso ao nascimento pois dá-nos, de um modo 

bem claro, a capacidade maternal da vaca para a facilidade de partos. Estudos (Roquete 

1993) mostraram que a vaca mertolenga consegue parir vitelos desde um peso inferior a 20 

kg (puros) até 3 vezes este valor, com mais de 40 e 50 kg (cruzados). Para uma raça bovina 

ter esta amplitude representa uma grande vantagem pois consegue atenuar-se a menor 

eficiência de engorda do novilho mertolengo com cruzamentos industriais de raças com 

maior porte. 

Isto prova que fêmeas de pequeno porte, com bom índice de fecundidade, com 

suficiente capacidade leiteira e baixos custos energéticos de manutenção têm, nos sistemas 

extensivos, vantagens sobre as fêmeas de maior porte. 

São estas características particulares que as raças autóctones apresentam, em 

especial a Mertolenga, que devem ser levadas em consideração quando o tema é eficiência 

produtiva. 
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3. Metodologia 

3.1 - Objectivos 

Um dos objectivos deste tipo de trabalhos é tentar contribuir para a melhoria 

económica das explorações bovinas de carne, através de um incremento possível de 

eficiência biológica dos animais, neste caso da raça Mertolenga. Contudo, para o presente 

trabalho, pretende-se tentar compreender a forma com que alguns efeitos ambientais, 

biológicos ou de âmbito económico contribuem para o tipo de eficiência produtiva estudada. 

Uma das perguntas fulcrais que nos levou a fazer este estudo foi: Será que por 

aumentar ou diminuir o intervalo entre os partos vamos conseguir uma menor/maior 

eficiência da vacada? Existirá algum intervalo entre partos ideal? 

Com o aprofundar do estudo surgiu outra pergunta: e tendo em consideração a idade 

de desmame dos vitelos existirá, na população em estudo, alguma idade de desmame 

“ideal”? Ou será o peso dos animais mais importante do que a idade? 

Conhecendo o desempenho produtivo da raça Mertolenga, permite-nos trabalhar de 

forma mais adequada de modo a atingir a meta pretendida ou seja, rentabilizar ao máximo o 

sistema. 

Pensa-se, com este estudo, contribuir para um maior conhecimento da raça bovina 

Mertolenga e das suas potencialidades, transmitindo aos criadores a possibilidade de tomar 

uma decisão fundamentada em algo concreto (se o conseguirmos demonstrar!). 

 

3.2 - Caracterização do material utilizado 

O presente trabalho foi realizado com base em dados recolhidos pela Associação de 

Criadores de Bovinos Mertolengos (ACBM) em 6 explorações diferentes desde 1970. Os 

dados contêm um total de 17692 partos de vacas Mertolengas em alguns dos quais existe 

informação sobre as pesagens ao nascimento e ao desmame dos respectivos bezerros.  

Os dados obtidos foram sintetizados e organizados de forma a serem tratados 

estatisticamente através de análises descritivas, análises de variância e de regressões 

lineares múltiplas. O tratamento de dados foi realizado utilizando o pacote estatístico 

denominado NCSS (Hintze, J.L., 2001).  
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3.3 - Estrutura dos dados 

Em baixo é apresentado o modo como a informação foi facultada pela ACBM: 

a) Dados das vacas (SIA, nº casa, data de nascimento); 

b) Dados dos touros (SIA e nº casa); 

c) Dados dos vitelos (SIA e nº casa, data de nascimento); 

d) EXPL- Associado; 

e) SX- Sexo; 

f) RC- Raça; 

g) PESO – Peso dos animais nos diversos estados; 

h) IDM – Idade em dias à pesagem. 

Após utilização do programa comercial “dBASE III PLUS” e algumas linhas de 

programação específica, a partir dos registos produtivos, foram agrupadas, repartidas e 

calculadas algumas características e efeitos de variação potencial: 

a) Ano de Parto; 

b) Mês de Parto; 

c) Mês de desmame; 

d) Idade da vaca ao parto em meses: 

<36; 

 [36,48[; 

 [48,60[; 

 [60,120[; 

≥ 120; 

e) Época de parto / Época de desmame: 

Inverno - Janeiro, Fevereiro e Março; 

Primavera - Abril, Maio e Junho; 

Verão - Julho, Agosto e Setembro; 

Outono - Outubro, Novembro e Dezembro; 

f) INTP- Intervalo entre dois partos consecutivos; 

g) INTD- Intervalo entre dois desmames consecutivos; 

h) INTS- Intervalo entre os partos a seguir a um desmame; 

i) INTR- Intervalo entre um parto e o desmame do parto seguinte; 
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Figura 7 - Esquema figurativo dos vários intervalos. 

 

j) FERTA- Taxa de fertilidade anual; 

k) GMDND- Ganho médio diário entre nascimento e o desmame; 

l) P90- Peso corrigido aos 90 dias; 

m) P205- Peso corrigido aos 205 dias; 

n) GN90- Ganho médio diário entre nascimento e P90 que representa o efeito maternal; 

o) Idade desmame em dias: 

[150-180[; 

[180-210[; 

[210-240[; 

[240-270[; 

[270-300[; 

[300-330[. 

 

p) CIP- Código de intervalo entre partos: 

[300-365[; 

[365-395[; 

[395-425[; 

[425-455[; 

[455-485[; 

[485-545[; 

[545-730[. 

Embora, no presente trabalho, não se aborde todas as características acima 

referidas, todas são importantes pois funcionam como base para outras variáveis. 

Para as variáveis económicas foram usados os preços reais, dos últimos dois anos, 

praticados pela Cadeia de Supermercados – Pingo Doce pertencente ao grupo Jerómino 
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Martins e pelo Leilão de Montemor – o – Novo, uma vez que são preços comprovados e de 

confiança (Pinto Coelho et al., 2012). 

Quadro 3 - Preços médios (€) por kg de peso vivo por classe do animal, sexo e época do ano dos últimos dois 
anos praticados pelo Pingo Doce e pelo Leilão de Montemor-o-Novo. 

  

M – Macho, F – Fêmeas; PD – Pingo Doce; LM – Leilão de Montemor-o-Novo. 

 

 

 

 

  

Animais Preços M F M F M F M F

PD 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

LM 1,65 1,65 2,01 1,73 1,78 1,74 1,59 1,59

PD 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

LM 1,72 1,72 2,01 2,01 1,88 1,88 1,65 1,65

Verão

 < 8 

Meses

> 7 e < 

13 Meses

Outono Inverno Primavera
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3.4 - Tratamento estatístico 

3.4.1 - Análise descritiva 

 Para descrever e sumariar a população em estudo recorreu-se a uma análise 

descritiva de forma a isolar as estruturas e padrões mais relevantes e estáveis patenteados 

pelo conjunto de dados objectos em estudo, assim analisou-se os seguintes parâmetros da 

população:  

 Intervalo entre partos e fertilidade (eficiência reprodutiva); 

 Ganho médio diário desde o nascimento ao desmame (capacidade maternal e 

directa); 

 Peso aos 90 dias e ganho médio diário (capacidade maternal pura); 

 Peso aos 205 dias (eficiência ponderal padronizada). 

Para o conjunto de todos os dados fornecidos pela ACBM foi utilizado um filtro para 

os INTP, escolhendo apenas os com mais de 299 dias e com menos de 735 dias; a partir do 

ano 1989; e só utilizando dados de partos em linha pura. Este filtro foi assim definido pois 

pode existir alguns erros ou por motivos de recolha de dados no campo ou pelo simples 

facto de estes dados serem relacionados a animais puros e caso não o sejam, apesar das 

vacas terem parido, não são registados pela ACBM. Assim, por não aparecer registado o 

parto não significa que não tenha havido, apenas não era puro.  

 

3.4.2 - Análise de variância  

Os resultados para cada variável objectivo foram sujeitos a análises de variância, 

utilizando para o efeito a metodologia dos quadrados mínimos e máxima verosimilhança, 

tendo como objectivo a consistência entre níveis de cada efeito fixo. A análise de variância 

permite observar o grau de significância das diferenças de uma determinada variável 

quando submetida a um factor de variação, ou seja, se o valor de uma variável varia 

significativamente ou não aquando da variação de um qualquer efeito. São apresentadas as 

respectivas médias dos quadrados mínimos para cada uma das características em estudo, 

seguindo-se uma apreciação das mesmas, através de uma análise posterior de médias de 

Turkey-Kramer Multiple-Comparison Test. 

 Para os dados apresentados o nível de significância é de 5%, o que implica que 

valores inferiores a este (p≥0.05) traduzem a existência de diferenças significativas no valor 
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de uma determinada variável, quando se faz variar qualquer efeito. Assim, para cada efeito 

fixo estudado, o seu nível de probabilidade é apresentado como:  

 Diferenças não significativas (p≥0.05) - NS  

 Probabilidade significativa (p<0.05) - * 

 Probabilidade muito significativa (p<0.01) - ** 

Há que realçar que as médias apresentadas nos quadros dos resultados são as 

médias dos quadrados mínimos, não sendo a média real, mas sim uma tentativa de 

aproximação a uma média ponderada entre os valores, de acordo com o modelo estatístico-

matemático respectivo. 

Os dados foram analisados estatisticamente segundo o método GLM-ANOVA 

(“general linear models”) inserido no programa estatístico NCSS. 

As variáveis sobre as quais incidiram as análises foram as seguintes: 

a. Intervalo entre dois partos consecutivos (INTP); 

b. Intervalo entre dois desmames consecutivos (INTD); 

c. Intervalo entre partos a seguir a um desmame (INTS); 

d. Intervalo entre um parto e o desmame do parto seguinte (INTR). 

O grupo de variáveis acima descrito, em que a unidade é dias, designam-se variáveis 

de apoio, não tendo como função caracterizar nada em especial na população analisada, 

foram apenas calculadas para servir de base para as próximas. 

e. Eficiência Produtiva A - Razão entre o peso desmamado e INTP; 

f. Eficiência Produtiva B - Razão entre o peso desmamado e INTD; 

g. Eficiência Produtiva C - Razão entre o peso desmamado e INTS; 

h. Eficiência Produtiva D - Razão entre o peso desmamado e INTR. 

As variáveis acima apresentadas tem a unidade de kg/dia e são utilizadas para 

percebermos como a eficiência produtiva é influenciada pelos vários efeitos fixos ligados ao 

ambiente, ao animal e de âmbito económico. Estas determinam a razão entre número de 

quilos desmamados dos bezerros e um intervalo de tempo, tentando transmitir um certo tipo 

de eficiência produtiva. Como o objectivo final dos produtores é aumentar a eficiência 

produtiva, ou se aumenta o peso ao desmame ou se diminui o intervalo entre partos. Assim, 

quanto maior for a razão mais eficiente parecerá o sistema. 

Ao multiplicar as variáveis atrás descritas pelos preços correntes nas duas fontes em 

estudo, pois são duas hipóteses dos criadores venderem os seus animais na região de 
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Évora, ter-se-á uma ideia mais clara da rentabilidade. Assim as variáveis abaixo 

apresentadas apresentam a eficiência económica teórica quer no Pingo Doce quer no Leilão 

de Montemor.  

i. Pingo Doce A - Eficiência produtiva A * Preço do Pingo Doce; 

j. Pingo Doce B - Eficiência produtiva B * Preço do Pingo Doce; 

k. Pingo Doce C - Eficiência produtiva C * Preço do Pingo Doce; 

l. Pingo Doce D - Eficiência produtiva D * Preço do Pingo Doce; 

 

m. Leilão Montemor A - Eficiência produtiva A * valores de arrematação do LM; 

n. Leilão Montemor B - Eficiência produtiva B * valores de arrematação do LM; 

o. Leilão Montemor C - Eficiência produtiva C * valores arrematação do LM; 

p. Leilão Montemor D - Eficiência produtiva D * valores de arrematação do LM. 

As variáveis anteriores têm como unidade €/dia, fornecendo uma ideia de quanto os 

animais rendem aos produtores por dia do respectivo intervalo, isto é, os produtores ficarão 

com uma ideia do limite para os gastos diários com os seus animais. 

 Neste trabalho tentámos estudar de que forma é que alguns efeitos ligados ao 

ambiente ou os efeitos biológicos e os efeitos de âmbito económico (quadro 4) influenciaram 

todas as variáveis atrás descritas. 

 

 

 

 

 

Foram analisados estes três conjuntos de efeitos porque como diz Valle et all, 

(1998): “…a produtividade do sistema depende do conhecimento mínimo dos possíveis 

factores envolvidos em todo o processo produtivo”. Desta forma torna-se lógica a nossa 

tentativa de saber quais os factores que influenciam significativamente o resultado final, 

tendo em conta o ambiente, o animal e as condições económicas envolventes. 

Os dados referentes às variáveis objectivo foram analisados segundo os seguintes 

modelos matemático-estatísticos lineares I, II e III. 

Ano de parto

Exploração

Época de Parto

Sexo do vitelo

Idade da Vaca ao parto

Idade de desmame do vitelo

Época de desmame

Idade de desmame do vitelo

Efeitos Fixos

Efeitos 

Ambientais

Efeitos 

Biológicos

Efeitos 

Económicos

Quadro 4 – Efeitos Fixos 
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Modelo I – Influência Ambiental 

Yijkl =µ + APTi + EXPLj + CEPk + eijkl 

Em que, 

Yijkl – Valor da variável objectivo; 

µ - Valor médio da observação; 

APTi – efeito fixo do ano i-ésimo (i=[1989, 2012[ ); 

EXPLj – Efeito fixo da j-ésima exploração (j=3, 61, 109, 313, 400/90); 

CEPk – Efeito fixo da k-ésima época de parto (m=1,2,3,4); 

eijkl – Valor ou erro residual. 

Modelo II – Influência biológica 

Yijkl=µ + SXi + CIVj + CIDk + eijkl 

Em que, 

Yijkl – Valor da variável objectivo; 

µ - Valor médio da observação; 

SXi – Efeito fixo do k-ésimo sexo (k=M,F);  

CIVj – Efeito fixo da l-ésima idade da vaca (l=1,2,3,4,5); 

CIDk – Efeito fixo da o-ésimo idade do desmame (o=2, …,7); 

eijkl – Valor ou erro residual. 

Modelo III - Influência Económica 

 Yijk=µ + CEDi + CIDj + eijk 

Em que, 

Yijk – Valor da variável objectivo; 

µ - Valor médio da observação; 

CEDi – Efeito fixo da n-ésima época de desmame (n=1,2,3,4); 

CIDj – Efeito fixo da o-ésimo idade do desmame (o=2, …,7); 

eijk – Valor ou erro residual. 

De modo a tornar a informação mais coerente foi induzido um filtro que consistia em: 

 Ano de parto > 1989; 

 150 dias > Idade de desmame < 360 dias; 
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 0 > Intervalo entre partos < 730 dias; 

 Variável INTP – Filtro: 299>INTP>730; 

 Variável INTD – Filtro: 299>INTD>730; 

 Variável INTS – Filtro: 299>INTP>730; 

 Variável INTR – Filtro: 360>INTR>795; 

Com estes filtros pretende-se eliminar alguns erros que possam existir ou devido à 

recolha de dados, ou devido a algum aborto, ou de algum caso invulgar ou espontâneo que 

possa ter existido, como a morte da vaca e o vitelo ter de ser desmamado muito 

precocemente.  

3.4.3 - Regressões Lineares Múltiplas 

Neste trabalho as regressões lineares estudadas foram uma tentativa de explicar e 

medir uma reposta (Y) para a eficiência produtiva, utilizando um conjunto de variáveis (X) 

consideradas por nós, como importantes para os produtores. 

 

Quadro 5 - Regressões lineares múltiplas e respectivas variáveis independentes. 

 

Para tentar encontrar alguma idade de desmame ideal e para responder à segunda 

pergunta fez-se duas regressões lineares (quadro 5) 

As variáveis independentes foram constituídas pelos efeitos: Idade de desmame em 

meses; Idade da vaca ao parto; Peso dos animais nos diversos estados; e as restantes são 

os intervalos anteriormente definidos e explicados. 

 Foram utilizados os mesmos filtros que nas análises de variâncias. 

  

Eficiências Produtiva e 

Económica
Idade em dias à pesagem Idade da vaca ao parto 

Intervalo entre partos 

Intervalo entre 

desmames

Intervalo entre partos 

após um desmame

Intervalo entre um 

parto e o desmame 

do parto seguinte

Variáveis independentes 

Eficiências Económicas Idade em dias à pesagem Peso dos animais 
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4. Resultados e discussão 

4.1 - Análise descritiva 

4.1.1 - Intervalo entre partos e fertilidade 

Como foi dito anteriormente o Intervalo entre partos é um dado que se utiliza para 

comparar e determinar se a vacada é ou não eficiente em termos reprodutivos. 

Quadro 6 - Intervalo entre partos e fertilidade em função da exploração. 

Exploração N.º Obs. 
Intervalo entre 

partos* 
Fertilidade 

anual* 

3 1375 410.5 92.6 

61 2636 405.7 93.8 

90 222 400.1 95.5 

109 826 373.9 98.8 

313 3912 386 97.7 

400 2171 433.4 87.8 

*Intervalo entre 2 partos consecutivos em dias; fertilidade anual em % 

 Tendo em atenção os dados obtidos, totalizando 11142 dados de partos, a média 

dos intervalos entre partos de todas as explorações é de 402 ± 104 dias. Os dados 

observados são inferiores à informação disponível no website da ACBM em que o intervalo 

entre partos tem o valor de 449 ± 140 dias, mas é natural uma vez que foram escolhidas 

estas explorações por terem informação privilegiada de peso ao desmame. Visto que a 

fertilidade anual está relacionada com o intervalo entre partos, espera-se idêntico 

comportamento ou resultados. 

Quadro 7 – Intervalo entre partos e fertilidade anual em função do sexo, idade da vaca e época de parto. 

  N.º Obs. 
Intervalo entre 

partos* 
Fertilidade 

anual* 

Sexo 
Macho 6762 401.3 94.4 

Fêmea 4380 403.8 94 

Idade da 
vaca ao 
parto* 

< 3 209 363 102.6 

3 – 4 1246 378.8 98.8 

4 – 5 1991 417.3 91.1 

5 – 10 6082 399.4 94.9 

>10 1614 418.3 90.8 

Época de 
parto 

Inverno 2788 403.5 93.8 

Primavera 1952 385.5 97 

Verão 4039 406.2 93.8 

Inverno 2363 408.3 93.3 

* Intervalo entre 2 partos consecutivos em dias; fertilidade anual em %; Idade da vaca ao parto em anos 
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Nota-se que são as novilhas (animais com menos de 36 meses) que conseguem 

obter o menor intervalo entre partos e portanto maior fertilidade. Parece um bocado estranho 

haver uma percentagem acima dos 100% contudo há que lembrar que a fetilidade é tendo 

em conta 365 dias, como é apresentado um número menor a percentagem é superior a 100. 

Uma das justificações pode ser devido a estes sistemas, por serem explorados em linha 

pura, os produtores darem uma maior atenção às novilhas, isto é, estão mais alertados para 

a condição corporal da novilha primípara antes da sua primeira época de cobrição e após o 

primeiro parto.  

Analisando o Intervalo entre partos repara-se que é nos meses de Abril, Maio e 

Junho que as vacas apresentam menores valores e maior fertilidade. Este dado pode ser 

explicado pelo facto das vacas ao princípio da lactação terem alimento natural de qualidade 

o que resulta numa boa recuperação do sistema reprodutivo e por sua vez o aparecimento 

do cio mais rapidamente.  

4.1.2 - Ganho médio diário desde o nascimento ao desmame 

O ganho médio diário desde o nascimento do animal até ao seu desmame indica 

capacidade maternal da mãe e a capacidade de desenvolvimento do próprio bezerro.  

Quadro 8 - Ganho médio diário desde o nascimento ao desmame em função do sexo, exploração, idade da vaca 
ao parto e época de desmame. 

  N.º Obs. 
Ganho médio diário 

nascimento – desmame* 

Sexo 
Macho 6757 0.687 

Fêmea 4372 0.599 

EXPL 

3 1368 0.605 

61 2636 0.654 

90 222 0.482 

109 826 0.824 

313 3907 0.612 

400 2170 0.705 

Idade da 
vaca ao 
parto* 

< 3 209 0.488 

3 – 4 1243 0.594 

4 – 5 1989 0.616 

5 – 10 6074 0.669 

>10 1614 0.701 

Época 
de parto 

Inverno 2782 0.678 

Primavera 1951 0.595 

Verão 4036 0.659 

Outono 2360 0.658 

*Ganho médio diário desde o nascimento do desmame em kg; Idade da vaca ao parto em anos 



44 
 

Em observação do quadro 9, como era de esperar, os machos apresentam um maior 

ganho médio diário. 

Tendo em conta a idade da vaca ao parto, o ganho médio diário vai aumentando com 

a idade da vaca. Vacas adultas, estão completamente desenvolvidas, e todas as reservas 

que acumulam podem dispensa-las para o bezerro, na produção de leite. Já as novilhas 

necessitam de produzir leite para o bezerro e também de desenvolverem o seu próprio 

corpo, uma vez que ainda estão em crescimento. 

 Enquanto à época de parto não existem grandes diferenças contudo é com os partos 

de Primavera que os animais demonstram menor ganho médio diário desde o nascimento 

ao desmame. Animais nascidos nesta época, apesar das mães estarem em boa condição 

corporal nos primeiros meses de vida de vida do vitelo, ainda vão passar pelo verão, altura 

de pouca produção de erva natural reflectindo-se no menor peso ao desmame. 

4.1.3 - Peso corrigido aos 90 dias e ganho médio diário 

 Este parâmetro avalia a capacidade leiteira das mães, pois os bezerros até aos três 

meses de idade alimentam-se maioritariamente do leite da mãe. 

Quadro 9 - Peso aos 90 dias e respectivo ganho médio diário em função do efeito do sexo, exploração, idade da 
vaca e época de parto. 

  N.º Obs. 
Peso corrigido aos 

90 dias* 
Ganho desde o 

nascimento aos 90 dias* 

Sexo 
Macho 843 86.5 0.659 

Fêmea 863 78.9 0.597 

EXPL 

3 424 75.7 0.544 

61 667 83.3 0.637 

90 10 131.2 1.164 

109 10 87.4 0.682 

313 249 94.7 0.763 

400 346 79.9 0.599 

Idade da 
vaca ao 

parto 

< 3 232 76.8 0.57 

3 – 4 228 78.6 0.583 

4 – 5 259 81.3 0.609 

 5 – 10 752 85.5 0.657 

< 10 235 84.9 0.656 

Época de 
parto 

Inverno 525 93.2 0.746 

Primavera 218 81.5 0.618 

Verão 622 75.5 0.549 

Outono 341 80.3 0.597 

*Peso corrigido aos 90 dias em kg; Ganho desde o nascimento aos 90 dias em kg/dia; Idade da vaca ao parto 

em anos 
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 Entre os sexos os machos apresentam um peso médio aos 90 dias de 86.5 kg, com 

um ganho médio diário de 0.659 kg, já as fêmeas apresentaram uma média de 78.9 com um 

ganho médio de 0.597 kg por dia. Os pesos obtidos situam-se um pouco acima da citada por 

Castro (2004) tendo como fonte Roquete (2001) em que os machos apresentam 80 e as 

fêmeas 72 kg de peso corrigido aos 90 dias, contudo não é de estranhar como foi 

anteriormente explicado. 

Verifica-se que vacas mais velhas conseguem ter bezerros com maior peso aos 90 

dias, atingindo uma média de 85 kg, enquanto os filhos das novilhas com menos de três 

anos e entre os três e os quatro anos apenas chegam aos 77 e 79 kg respetivamente. 

Em relação à época de parto é nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março que os 

animais atingem maiores pesos, 93 kg. Apesar da pouca alimentação natural existente no 

Outono e Inverno as vacas mertolengas conseguem ser boas mães, reflectindo-se no peso 

dos bezerros aos 90 dias.  

Deste modo é compreensível que seja nos meses de Verão, devido às vacas 

apresentarem piores CC, que os bezerros apresentem menores pesos e menores ganhos 

médios diários, cerca de 75 kg e 0.55 respetivamente. Nas restantes épocas os animais 

apresentam uma média de 80 kg.  

4.1.4 - Peso corrigido aos 205 dias 

 No peso corrigido aos 205 dias não são só as características maternais das vacas 

que influenciam o peso dos bezerros pois os animais já passaram a fase em que dependiam 

apenas das mães e, sendo já ruminantes, dependem também das suas características 

produtivas e das condições disponíveis, como a quantidade e qualidade da pastagem. 
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Quadro 10 – Peso corrigido aos 205 dias em função do sexo, exploração, idade da vaca e época de parto. 

  N.º Obs. 
Peso corrigido aos 

205 dias* 

Sexo 
Macho 2855 170.6 

Fêmea 2967 151.8 

EXPL 

3 1071 148.9 

61 2014 160.6 

90 85 161.7 

109 386 183.9 

313 915 158 

400 1351 168 

Idade da vaca ao 
parto* 

< 3 784 146 

3 - 4 782 150.9 

4 – 5 851 156.8 

5 – 10 2559 167.7 

>10 846 170.3 

Época de parto 

Inverno 1295 170.9 

Primavera 919 145.5 

Verão 2093 155.9 

Outono 1515 170.2 

*Peso corrigido aos 205 dias em Kg; Idade da vaca ao parto em anos 

Os machos aos 205 dias apresentaram um peso aproximado de 170 kg enquanto as 

fêmeas 152. Os dados coincidem com a informação disponível do website da ABCM (2012) 

em que o peso médio ao desmame (machos e fêmeas) é de 163.2 ± 37.1 kg. 

Como foi visto anteriormente são as vacas mais velhas que conseguem ter vitelos 

mais pesados aos 205 dias. Entre as novilhas e as vacas mais velhas a diferença de pesos 

é de 24 kg. 

Tendo em conta a época de parto, é no período de Outono, Inverno que os animais 

apresentam maiores pesos aos 205 dias, com 170 kg. Este facto pode ser explicado pelos 

animais nascidos nestas alturas passarem, nos meses posteriores, uma boa época de 

quantidade e qualidade de erva que é a Primavera. 

No caso oposto temos os vitelos nascidos em Abril, Maio e Junho que apresentam 

pesos inferiores, 145 kg, já nos meses de Julho, Agosto e Setembro apresentam 155 kg. 
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4.2 - Análises de variância 

4.2.1 - Influência ambiental 

Quadro 11- Efeito fixo da epoca de partos a interagir com todas as variáveis em estudo. 

 

No quadro 11 é apresentado de que forma é que as várias variáveis estudadas se 

comportam tendo em atenção os efeitos fixos relacionados com o ambiente (ano de parto, 

exploração e época de parto). Eficiência  

 Para o presente estudo não é interessante abordar como a variável do ano e da 

exploração influenciam as variáveis em estudo. Tem toda a lógica entrar no modelo de 

análise de variância porque são factores importantes e vai fazer reduzir o valor do erro 

residual do modelo, tendo maior probabilidade dos outros efeitos serem significativos. Mas 

não temos informação suficiente, quer entre os anos de parto que entre as explorações, 

para poder analisar ao pormenor as suas diferenças. 

Verifica-se que o intervalo entre partos é influenciado bastante significativamente 

pela época de parto, contudo isso já não se verifica para a eficiência produtiva A. 

Depreende-se facilmente que é devido ao intervalo entre partos ser menor quando o peso 

dos animais ao desmame é menor, isto é, quando há melhor eficiência reprodutiva temos 

menor peso do vitelo desmamado e vice-versa.  

Em termos médios dos quadrados mínimos os binómios mães-filhos “produzem” 

0.200 kg de carne/dia. Para os produtores, ter conhecimento deste dado, é de extrema 

importância pois significa o limiar para o rendimento económico diário e balizará assim 

quanto podem gastar.  

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Inverno 413.7 0.209 0.417 0.334

Primavera 398.2 0.210 0.421 0.352

Verão 411.0 0.209 0.415 0.384

Outono 419.5 0.197 0.396 0.335

Inverno 425.4 0.398 0.794 0.638

Primavera 438.4 0.342 0.682 0.576

Verão 453.2 0.379 0.755 0.692

Outono 446.3 0.402 0.803 0.682

Inverno 363.3 0.161 0.323 0.251

Primavera 357.2 0.154 0.308 0.255

Verão 351.3 0.156 0.311 0.290

Outono 341.8 0.145 0.292 0.245

Inverno 597.4 0.275 0.550 0.443

Primavera 610.2 0.239 0.477 0.402

Verão 610.9 0.270 0.538 0.492

Outono 598.4 0.285 0.570 0.484

Efeito Fixo

Época 

de 

parto

Intervalo 

entre partos
**

Eficiência 

produtiva 

A

NS
Pingo 

Doce A
NS

Leilão 

Montemor 

A

Época 

de 

parto

Intervalo 

entre um 

parto e o 

desmame do 

parto seguinte

**

Eficiência 

produtiva 

D

**
Pingo 

Doce D
**

Leilão 

Montemor 

D

**

Época 

de 

parto

Intervalo 

entre partos 

após um 

desmame

**

Eficiência 
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C

NS
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C

**
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B
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**
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Montemor 

B
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 Como o Pingo Doce (Quadro 3) apresenta preços de compra constantes ao longo do 

ano a época de parto não influencia significativamente o valor recebido (Pingo Doce A). Por 

outro lado como o preço de arrematação do leilão de Montemor-o-Novo é diferente 

consoante as épocas do ano, estas exercem bastante influência no valor recebido. Assim, 

no Leilão de Montemor obtêm-se maiores rendimentos com os nascimentos nos meses de 

Julho, Agosto e Setembro (Leilão de Montemor A). Este dado tem alguma lógica pois é nos 

meses de Inverno e Primavera que o valor de arrematação está mais elevado e são estes 

animais, com 7, 8 meses de idade que vão ser vendidos, caso sejam vendidos ao desmame. 

 De forma geral, para todas as variáveis, vender estes animais de raça Mertolenga 

para o Pingo Doce obtêm-se maior receita do que vender para o Leilão de Montemor-o-

Novo.  

Observando o intervalo entre dois desmames consecutivos, esta variável é bastante 

influenciada pela época de parto. As épocas de parto que apresentam maior eficiência 

produtiva “B” são as de Outono e Inverno, devido ao maior peso desmamado nestas 

épocas. A menor eficiência produtiva “B” é registado na altura da Primavera pois verifica-se 

que os animais apresentam menor peso corrigido aos 205 dias (Quadro 10). Ao nascer 

nesta altura os vitelos só vão aproveitar bem a erva, para o seu crescimento, já quase no 

Verão quando é pouca e de má qualidade.  

 Na variável intervalo entre partos após um desmame, a época de partos exerce 

influência significativa, contudo quando se divide os quilos desmamados por esse intervalo 

de tempo isso já não acontece. Entre as épocas de parto as diferenças não foram 

significativas para esta variável. 

 A época de parto também faz variar significativamente a variável intervalo entre um 

parto e o desmame do parto seguinte. Apesar da média dos quadrados mínimos ser 

semelhante quando se trata desta variável, ao observar a variável de eficiência produtiva “D” 

verificamos que existem algumas diferenças. As vacas ao parirem na Primavera vão realizar 

o parto seguinte por volta dos meses de Maio, Junho e Julho (INTP de 13 meses e 8 dias, 

Quadro 7) não sendo as condições ideais de parição pois, apesar de a vaca estar em boa 

condição, a erva natural começa a escassear e perder qualidades. O bezerro começa a 

alimentar-se mais por si próprio no Outono podendo ser a erva disponível, dependendo do 

ano, insuficiente para as suas necessidades nutricionais observando-se, por isso, menor 

peso desmamado. 
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4.2.2 - Influência biológica 

Quadro 12 - Efeito fixo do sexo do vitelo; Idade da vaca ao parto e da idade de desmame do vitelo a interagir 
com todas as variáveis em estudo. 

 

No quadro 12 é apresentado a forma como os efeitos fixos do sexo, idade da vaca ao 

parto e os níveis de idade de desmame interagem com as variáveis em estudo. 

 Analisando os dados apresentados verifica-se que o intervalo entre partos é 

influenciado significativamente pelo sexo e bastante significativamente pela idade da vaca 

Média Q 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q 

Mínimos
Pr

Fêmea 450.2 0.147 0.291 0.244

Macho 451.6 0.133 0.263 0.236

<3 447.3 0.138 0.275 0.238

3-4 450.9 0.133 0.264 0.224

4-5 450.5 0.136 0.270 0.232

5-10 451.9 0.144 0.286 0.249

>10 454.0 0.148 0.291 0.257

5-6 450.0 0.157 0.315 0.274

6-7 449.9 0.303 0.607 0.518

7-8 450.2 0.326 0.653 0.558

8-9 451.9 0.025 0.042 0.045

9-10 451.8 0.026 0.044 0.045

10-11 451.6 0.003 0.003 -0.001

Fêmea 468.0 0.358 0.689 0.615

Macho 465.1 0.397 0.766 0.716

<3 454.9 0.405 0.783 0.691

3-4 462.8 0.355 0.682 0.626

4-5 460.4 0.365 0.703 0.651

5-10 473.2 0.383 0.739 0.686

>10 481.6 0.378 0.728 0.676

5-6 433.6 0.319 0.638 0.551

6-7 457.0 0.355 0.711 0.606

7-8 467.2 0.367 0.735 0.623

8-9 484.5 0.412 0.754 0.746

9-10 490.5 0.433 0.798 0.802

10-11

Fêmea 350.7 0.134 0.266 0.222

Macho 356.5 0.116 0.231 0.206

<3 350.7 0.136 0.273 0.235

3-4 390.5 0.132 0.262 0.223

4-5 385.7 0.138 0.275 0.236

5-10 350.3 0.133 0.263 0.229

>10 291.0 0.085 0.167 0.148

5-6 334.7 0.140 0.280 0.243

6-7 353.3 0.277 0.554 0.473

7-8 367.3 0.305 0.610 0.521

8-9 372.7 0.022 0.040 0.042

9-10 348.9 0.014 0.025 0.026

10-11 344.9 -0.009 -0.018 -0.021

Fêmea 665.2 0.248 0.476 0.429

Macho 665.9 0.273 0.526 0.494

<3 662.4 0.270 0.520 0.465

3-4 666.3 0.245 0.472 0.435

4-5 666.8 0.251 0.483 0.450

5-10 665.2 0.268 0.516 0.479

>10 667.2 0.268 0.516 0.477

5-6 609.8 0.221 0.442 0.381

6-7 639.9 0.243 0.486 0.414

7-8 667.4 0.251 0.501 0.426

8-9 698.3 0.284 0.521 0.516

9-10 712.5 0.304 0.557 0.570

10-11

Efeito Fixo

Sexo do 

vitelo

Intervalo 

entre partos

*

Eficiência 

produtiva A

Idade da 

vaca ao 

parto

**

Idade de 

desmame 

do vitelo

NS

**

Pingo 

Doce A

**

Leilão 

Montemor A

NS

NS NS NS

** ** **

Pingo 

Doce B

**

Leilão 

Montemor B

**

Idade da 

vaca ao 

parto

* ** ** **

Idade de 

desmame 

do vitelo

** ** ** **

Sexo do 

vitelo

Intervalo 

entre 

desmames

NS

Eficiência 

produtiva B

**

Pingo 

Doce C

**

Leilão 

Montemor C

NS

Idade da 

vaca ao 

parto

** ** ** **

Idade de 

desmame 

do vitelo

** ** ** **

Sexo do 

vitelo

Intervalo 

entre partos 

após um 

desmame

NS

Eficiência 

produtiva C

**

Pingo 

Doce D

**

Leilão 

Montemor D

**

Idade da 

vaca ao 

parto

NS ** ** **

Idade de 

desmame 

do vitelo

** ** ** **

Sexo do 

vitelo

Intervalo 

entre um 

parto e o 

desmame do 

parto 

seguinte

NS

Eficiência 

produtiva D

**
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ao parto e nada influenciado pela idade de desmame do vitelo. Contudo a idade da vaca ao 

parto em nada influencia a eficiência produtiva “A”. Este pouco significado entre a variável e 

o efeito fixo pode ser explicado pelo facto de tanto denominador como o numerador 

aumentar com a idade da vaca, isto é, o peso dos animais aumenta e o intervalo entre 

partos também, tornando esta variável pouco influenciada pelo efeito da idade da vaca ao 

parto. A idade das vacas ao parto também não exerce influência significativa nos preços do 

Pingo Doce “A” e no Leilão de Montemor “A”. 

 Em relação aos níveis da idade de desmame, desmamar bezerros com maior ou 

menor idade não influencia significativamente esse intervalo entre partos, é lógico que se os 

vitelos tiverem mais tempo com as mães estas vão gastar mais reservas do seu corpo e 

poderão aumentar próximo intervalo entre partos, porém tendo um bom maneio alimentar, 

quando as mesmas chegarem ao parto deverão estar em boas condições para se 

reproduzirem na época seguinte. Contudo, como o peso vai ser diferente consoante a idade 

de desmame, vai influenciar significativamente a eficiência produtiva “A”. Tendo em 

consideração a eficiência económica no Pingo Doce “A” e no Leilão de Montemor “A” os 

animais são mais rentabilizados quando são desmamados entre os 7 e 8 meses e como se 

tem vindo a verificar o lucro teórico é consideravelmente superior ao vender para o Pingo 

doce. 

Examinando o intervalo entre desmame verifica-se que o sexo não influencia 

significativamente, contrariamente, a idade das vacas ao parto e a idade de desmame 

influenciam respetivamente significativamente e bastante significativamente. São as vacas 

mais novas que, provavelmente por terem vitelos a serem desmamados com menor idade 

devido aos produtores querem poupar as novilhas, apresentam uma maior eficiência 

produtiva “B” e por sua vez maior rentabilidade. A eficiência aumenta com a idade das vacas 

pois como foi anteriormente visto vacas mais velhas desmamam bezerros mais pesados 

atingindo o máximo de produtividade entre os 5 e os 10 anos, eficiência produtiva “B”. Só ao 

3º parto, aproximadamente com 5 anos, é que as vacas entram na máxima produtividade, 

pois no 1º e 2º ainda estão em crescimento. 

 Observando o intervalo entre partos a seguir a um desmame, o efeito do sexo não 

varia significativamente, contudo perante a idade da vaca e a idade do animal ao desmame 

a influência já é bastante significativa. Nota-se que as primíparas apresentam um intervalo 

menor contudo, quando tem 3 - 4 anos apresentam os valores mais elevados. É normal 

animais de primeira cria alongarem o intervalo entre partos no segundo período de cobrição. 

Vacas mais velhas apresentam menor intervalo entre partos a seguir a um desmame devido 

a estarem completamente desenvolvidas e recuperem a sua condição mais rapidamente.  
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Para os níveis de idade ao desmame repara-se o intervalo entre partos após um 

desmame tende aumentar com a idade de desmame contudo não é linear pois nos dois 

níveis com maior idade isso não se verifica. Esta observação é pouco precisa pois não 

sabemos as épocas de nascimento nem de desmame dos animais que, como foi visto, 

influenciam bastante. Como foi anteriormente referido a maior idade ao desmame vai 

aumentar o intervalo entre partos seguinte caso não houver maneio alimentar adequado. 

 Para o intervalo entre um partos e o desmame do parto seguinte nem o sexo nem a 

idade da vaca influenciam, todavia a idade do bezerro ao desmame influência bastante 

significativamente o intervalo entre o parto e o desmame do parto seguinte, quanto maior a 

idade de desmame maior esse intervalo. É lógico porque estamos a contabilizar até essa 

data de desmame que será maior ou menor consoante e idade de desmame do animal. 

Contudo, como o animal aumenta de peso, maior vai ser a razão e por fim a rentabilidade 

teórica. Apesar de parecer ser mais rentável, teoricamente, não significa que o seja. Há que 

ter consciência que ter os animais mais tempo na exploração gera mais gastos. Muitas 

vezes a falta de recursos financeiros e o excessivo encabeçamento é decisivo no que toca a 

vender os animais. Como foi anteriormente citado ao estender o período de lactação 

aumenta-se as necessidades energéticas das vacas e diminui-se as suas reservas 

corporais. Está mais do que provado, Figura 3, que a eficiência reprodutiva está intimamente 

ligada à condição corporal dos animais pois quando a condição corporal é baixa leva a que 

a eficiência reprodutiva também o seja.  
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4.2.3 - Influência económica 

Quadro 13 - Efeito fixo da época de desmame e idade de desmame do vitelo a interagir com todas as variáveis 
em estudo. 

 

De modo a observar como actuam os efeitos económicos sobre as 

variáveis/intervalos em análise estudamos as variáveis fixas da época de desmame e da 

idade de desmame do animal, sendo apresentadas no quadro 13. 

Desta forma, para o intervalo entre partos, ambos os efeitos fixos exercem uma 

influência sem significado. Independentemente da época de desmame do vitelo e da sua 

idade esse intervalo entre partos não irá variar significativamente. Contudo quando 

observamos a eficiência produtiva “A”, verifica-se que tanto a época de desmame como a 

idade de desmame do vitelo exercem uma influência bastante significativa, e é na época do 

Outono que há maior eficiência produtiva “A”. Se o vitelo foi desmamado no Outono é 

porque nasceu na Primavera, altura em que apesar de ter menor peso aos 205 dias (quadro 

10) as vacas apresentam menor intervalo entre partos (quadro 7). Logo estamos perante um 

caso em que os dados nos sugerem que para obter maior eficiência é preferível diminuir o 

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Média Q. 

Mínimos
Pr

Inverno 451.8 0.139 0.275 0.281

Primavera 452.8 0.140 0.278 0.252

Outono 451.0 0.125 0.247 0.189

Inverno 452.1 0.170 0.333 0.280

5-6 450.9 0.165 0.329 0.285

6-7 451.0 0.309 0.618 0.531

7-8 451.3 0.330 0.660 0.568

8-9 452.6 0.027 0.045 0.050

9-10 452.7 0.024 0.041 0.051

10-11 453.1 0.004 0.005 0.018

Inverno 478.8 0.340 0.652 0.657

Primavera 473.5 0.390 0.753 0.706

Outono 466.2 0.398 0.768 0.646

Inverno 459.9 0.340 0.652 0.575

5-6 435.5 0.314 0.627 0.532

6-7 460.3 0.354 0.709 0.605

7-8 471.8 0.361 0.723 0.619

8-9 486.6 0.396 0.721 0.723

9-10 493.8 0.409 0.750 0.753

10-11

Inverno 367.4 0.129 0.256 0.259

Primavera 354.4 0.128 0.253 0.231

Outono 358.5 0.124 0.247 0.190

Inverno 317.3 0.113 0.225 0.185

5-6 324.6 0.138 0.276 0.238

6-7 346.3 0.276 0.551 0.473

7-8 361.0 0.304 0.607 0.523

8-9 370.4 0.022 0.039 0.043

9-10 350.1 0.013 0.022 0.032

10-11 344.0 -0.012 -0.025 -0.011

Inverno 664.5 0.234 0.449 0.453

Primavera 667.2 0.273 0.527 0.495

Outono 664.4 0.275 0.531 0.448

Inverno 665.1 0.230 0.441 0.391

5-6 609.9 0.217 0.433 0.367

6-7 640.3 0.244 0.489 0.417

7-8 667.6 0.249 0.498 0.426

8-9 697.4 0.273 0.498 0.498

9-10 711.2 0.284 0.517 0.525

10-11

**
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Doce A

**

Leilão 

Montemor A

**

** ** **
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NS
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vitelo

NS
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**
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**
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** ** ** **
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Intervalo entre 
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**

Eficiência 

produtiva B

**

Pingo 

Doce C

NS

Leilão 

Montemor C

**

Idade de 

desmame do 

vitelo

** ** ** **

Época de 
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vitelo

Intervalo entre 
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um desmame

**

Eficiência 

produtiva C

NS

Pingo 

Doce D

**

Leilão 

Montemor D

**

Idade de 

desmame do 

vitelo

** ** ** **

Época de 

desmame do 

vitelo
Intervalo entre 

um parto e o 

desmame do 

parto seguinte

NS

Eficiência 

produtiva D

**
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intervalo entre partos do que aumentar o peso ao desmame. A maior rentabilidade 

consegue-se diminuindo o Intervalo entre partos e não aumentando em 20 ou 30 kg o peso 

dos animais ao desmame.   

O valor recebido no Pingo Doce “A” e no Leilão de Montemor “A” também variam 

bastante significativamente com ambos os efeitos. Para o Pingo Doce é no Outono a altura 

de maior rentabilidade devido à maior eficiência produtiva “A”.  

Quanto ao intervalo entre desmames, varia bastante significativamente com a época 

e a idade de desmame. Quanto maior a idade de desmame maior será o intervalo entre os 

mesmo e maior vai ser o peso do vitelo, concluindo-se numa maior razão e rentabilidade, 

teoricamente. 

O intervalo entre os partos a seguir a um desmame é bastante influenciado pela 

época do desmame e pela idade do novilho. Contudo, observando a eficiência produtiva “C”, 

esta é apenas influenciada na idade ao desmame.  

Para o intervalo entre um parto e o desmame do parto seguinte, a época de 

desmame não exerce influência significativa mas a idade ao desmame exerce. Mais uma 

vez quanto maior for a idade ao desmame, maior o intervalo entre o parto e o desmame do 

parto seguinte, contudo a eficiência produtiva “D” é maior devido ao maior peso do animal. 
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4.3 - Regressões lineares múltiplas 

4.3.1 - 1ª Regressão 

Todas as análises das variáveis económicas (Pingo Doce e Leilão de Montemor), 

são semelhantes à análise da variável de eficiência produtiva pois apenas o que as difere é 

um factor de multiplicação, o preço. Desta forma tanto o coeficiente de determinação como 

os gráficos de histogramas e de probabilidades são semelhantes. Assim ao fazer-se uma 

análise para as variáveis de eficiência produtiva está-se automaticamente a fazer para as 

variáveis económicas. 

O modelo estimado para a variação da razão entre o peso desmamado e o intervalo 

entre partos (eficiência produtiva A) obteve um coeficiente de determinação de 0,139, 

significando que o modelo usado explica 14% da variabilidade. De notar que a idade ao 

desmame dos animais tem uma influência no modelo muito maior do que a idade da vaca ao 

parto. Naturalmente sabe-se que a idade da vaca tem uma influência demarcada no peso ao 

desmame contudo, e estatisticamente, entre estas duas variáveis a idade ao desmame 

exerce uma influência superior. 

Quadro 14 - Regressão linear das variáveis de eficiência produtiva e económica com a idade de desmame e a 
idade da vaca. 

 

IDM – Idade em dias à pesagem; IVP – Idade da vaca ao parto. 

 

Pela observação da Figura 8, repara-se que os dados seguem uma distribuição 

aproximadamente normal. No gráfico da probabilidade observa-se uma normalidade 

centrada no ponto médio, mas nos extremos não se verifica igual comportamento. Mostra 

que pode-se tentar modelar para o conjunto distribuído à volta da média, embora sem se 

prever grande precisão, ou claro raciocínio, sobre estes dados de modo a explicar, através 

desta regressão, algum comportamento sistemático, uma vez que existe alguma 

continuidade na distribuição. Não seria correcto nem interessante retirar algum raciocínio 

caso os dados não se aproximassem de uma distribuição normal.  

Variáveis r2 Coeficiente no 

modelo final 
Pr. r2 Coeficiente no 

modelo final
Pr. r2 Coeficiente no 

modelo final
Pr.

IDM 0.0303 -0.074 ** 0.031 -0.147 ** 0.029 -0.125 **

IVP 0.0008 -0.001 * 0.001 -0.002 * 0.001 -0.002 *

IDM * IVP 0.001 0.000 * 0.001 0.000 * 0.001 0.000 *

IDM 0.0043 0.025 ** 0.003 0.041 * 0.003 0.039 *

IVP 0.0002 0.000 NS 0.000 -0.001 NS 0.000 -0.001 NS

IDM * IVP 0.0003 0.000 NS 0.001 0.000 NS 0.001 0.000 NS

IDM 0.0321 -0.076 ** 0.033 -0.152 ** 0.031 -0.128 **

IVP 0.0038 -0.002 ** 0.004 -0.004 ** 0.003 -0.004 **

IDM * IVP 0.0023 0.000 ** 0.002 0.000 ** 0.002 0.000 **

IDM 0.0015 0.008 NS 0.001 0.010 NS 0.001 0.013 NS

IVP 0.002 -0.001 NS 0.002 -0.002 * 0.002 -0.001 NS

IDM * IVP 0.0027 0.000 * 0.003 0.000 * 0.003 0.000 *

Leilão de 

Montemor A          

r2 = 0.1353

Leilão de 

Montemor B          

r2 = 0.0433

Leilão de 

Montemor C          

r2 = 0.1250

Leilão de 

Montemor D          

r2 = 0.0536

Eficiência 

produtiva A       

r2 = 0.1385 

Eficiência 

produtiva B   

r2 = 0.0437

Eficiência 

produtiva C   

r2 = 0.1291

Eficiência 

produtiva D   

r2 = 0.0527

Pingo 

Doce A          

r2 = 0.1447

Pingo 

Doce B          

r2 = 0.0377

Pingo 

Doce C          

r2 = 0.1327

Pingo 

Doce D          

r2 = 0.0448 
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Em termos práticos explica-se dizendo que não é por se aumentar ou diminuir o 

intervalo entre partos que se aumenta a eficiência produtiva. Não é linear nem 

estatisticamente lógico dizer que se aumenta de propósito o intervalo entre partos para se 

obter maiores rendimentos porque, neste modelo, não é o que se verifica. Com esta 

distribuição e com os valores apresentados não existe uma correlação entre a idade ao 

desmame e a eficiência produtiva “A” que mostre que aumentando a idade de desmame 

aumenta-se a eficiência produtiva “A”, há alguma tendência mas mínima. 

 

Figura 8- Gráficos da probabilidade da normal para a Eficiência Produtiva A. 

Para a variável eficiência produtiva “B” o modelo apenas explica 5% e a idade ao 

desmame é o único factor significativo na equação. Nas variáveis económicas Pingo Doce 

“A” e Leilão de Montemor “A” o modelo explica 4%. Neste caso a idade da vaca ao parto não 

influi com qualquer significância. 

Observando a Figura 9 depreende-se que o modelo é regido por uma distribuição 

bastante aproximada à normal. 

 

Figura 9 - Gráficos da probabilidade da normal para a Eficiência Produtiva B. 

 Este modelo explica 13% no que diz respeito não só ao peso desmamado a dividir 

pelo intervalo entre partos a seguir a um desmame, mas também quando se associa um 

valor económico a essa razão (Quadro 14). Ambas as variáveis contribuem para a 
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variabilidade do modelo contudo, e mais uma vez, a idade ao desmame actua com maior 

influência.  

 

Figura 10 - Gráficos da probabilidade da normal para a Eficiência Produtiva C. 

Este modelo ao tentar explicar se existe alguma relação entre a idade de desmame e 

o intervalo entre o parto seguinte e o respectivo desmame apenas tem uma precisão de 5%, 

depreendendo-se que tanto a idade ao desmame como a idade da vaca pouco influenciam 

esse intervalo de tempo sendo o nível de probabilidade não significativo para ambos. Os 

gráficos, Figura 11, relativos a esta regressão apresentam-se bastante semelhantes a uma 

distribuição normal. 

 

Figura 11 - Gráficos da probabilidade da normal para a Eficiência Produtiva D. 
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4.3.2 - 2ª Regressão 

 As variáveis de eficiência económica foram sujeitas a uma regressão linear 

interagindo com os efeitos da idade em dias à pesagem dos animais, o peso nessas datas e 

os respectivos intervalos em estudo, de modo a se poder avaliar se o modelo permitiria 

reflectir um comportamento económico através da manipulação das variáveis independentes 

referidas. 

Quadro 15 - Regressão linear das variáveis de eficiência económica com a idade de desmame, o respectivo 
peso e os vários intervalos. 

 

 

Para as variáveis Pingo Doce “A” e “C” observa-se que o peso do animal pouco ou 

nada influencia porém a idade ao desmame e o intervalo entre partos influenciam bastante. 

O modelo utilizado explica na primeira situação 17% da variabilidade e 15% na segunda. 

Pela observação dos gráficos chega-se à mesma conclusão que ambas as 

regressões são bastante semelhantes. 

 

Figura 12 - Gráfico da probabilidade da normal para o Pingo Doce “A”. 
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Figura 13 - Gráfico da probabilidade da normal para o Pingo Doce “C”. 

O caso altera-se quando se trata de intervalos em que o limite é o desmame pois 

nota-se que o modelo já explica 95% e 98%. Tem alguma coerência pois as variáveis em 

estudo são económicas e o rendimento está associado à data e idade do animal ao 

desmame. No caso Pingo Doce “B” todas as variáveis influenciam bastante 

significativamente porém é o intervalo entre desmame que exerce maior influência seguido 

do peso. Já na variável Pingo Doce “C” é o peso que maior influência exerce no modelo 

seguido do intervalo.  

 

Figura 14 - Gráfico da probabilidade da normal para o Pingo Doce “B” 

 

 

Figura 15 - Gráfico da probabilidade da normal para o Pingo Doce “D” 
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5. Conclusão  

Este estudo, que poderá ser mais ou menos interessante para os criadores da raça 

Mertolenga, dá a conhecer melhor alguns aspectos envolvidos no processo produtivo, que 

deveriam levar sempre à hipótese de melhorar a eficiência da sua vacada. Contudo, a sua 

sistematização é complexa pois exige a definição de critérios, que nos conduzem, 

inevitavelmente, à adoção de modelos de classificação que acabam por absorver a 

variabilidade desses mesmos dados conferindo-lhe um carácter menos conclusivo.  

Observando a fertilidade das vacas, não existe diferença entre uma vaca parir um 

macho ou uma fêmea, contudo, o intervalo entre partos aumenta com a idade da vaca. São 

as novilhas que apresentam menor intervalo entre partos, como foi dito, os criadores estão 

mais alertados para a sua condição corporal antes e após a sua primeira época de cobrição. 

É na Primavera que as vacas apresentam maior fertilidade, 97% e existe alguma lógica, pois 

é nesta altura que existe abundância de alimento natural reflectindo-se na condição corporal 

das vacas e por sua vez na fertilidade. 

O ganho médio diário desde o nascimento ao desmame apresenta uma relação 

positiva com a idade da vaca pois, vacas mais velhas apresentam vitelos com ganhos 

maiores. Em oposição à fertilidade, é na Primavera que os ganhos são menores pois os 

animais nascidos nesta altura não aproveitam as boas condições dessa época, e suportarão 

as más condições do Verão e Outono. 

No peso aos 90 dias, representando a capacidade leiteira da mãe, verifica-se uma 

relação positiva com a idade da vaca ao parto e o menor peso reflecte-se no Verão. Aos 205 

dias os machos apresentam 20 kg a mais do que as fêmeas e continua a verificar-se que as 

vacas mais velhas apresentam vitelos mais pesados. As épocas de Outono e Inverno são as 

que apresentam maiores pesos. 

Quanto aos efeitos de influência ambiental verifica-se que o intervalo entre partos é 

influenciado bastante significativamente pelo ano, pela exploração e pela época de parto. 

Contudo a época de parto não exerce qualquer influência sobre a eficiência produtiva isto 

porque, os animais apresentam maior eficiência reprodutiva quando é menor o peso do 

vitelo desmamado. A época de parto não influencia significativamente a rentabilidade teórica 

na venda ao Pingo Doce mas no Leilão de Montemor-o-Novo já apresenta bastante 

influência.  

Tendo em conta a influência biológica verifica-se que o intervalo entre partos é 

bastante influenciado pela idade da vaca ao parto contrariamente à eficiência produtiva, isto 
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porque, o intervalo aumenta com a idade da vaca mas o peso ao desmame também, 

tornando a eficiência produtiva pouco influenciado pela idade da vaca. Em relação à idade 

de desmame o intervalo entre partos, daquele desmame, não é influenciado, não querendo 

dizer que o próximo não seja. Contudo, para a eficiência produtiva A, a idade ao desmame 

já influencia bastante significativamente. Observando o intervalo entre desmames nota-se 

que varia significativamente com a idade da vaca ao parto e, de forma geral, aumenta com o 

aumento da idade. A idade de desmame do vitelo influencia bastante significativamente o 

intervalo entre desmames pois quando maior for a idade de desmame maior o intervalo 

entre desmame.  

A influência económica foi estudada perante dois efeitos fixos, a época de desmame 

e a idade de desmame. Ambos os efeitos fixos não apresentam nenhuma influência no 

intervalo entre partos o que não se verifica para a eficiência produtiva. A época de desmame 

com maior eficiência produtiva e por sua vez com maior rentabilidade, no Pindo Doce, é a de 

Outono. Os dados sugerem que para aumentar a eficiência e a rentabilidade é preferível ter 

um menor intervalo entre partos do que mais 20 ou 30 kg ao desmame. 

O primeiro modelo de regressão linear múltipla utilizado para tentar explicar se existe 

alguma relação entre a idade de desmame, a idade da vaca ao parto e as variáveis de 

eficiência produtiva e económica, apresenta em todos os casos um baixo coeficiente de 

determinação. Em todas as situações os gráficos apresentam uma distribuição 

aproximadamente normal, contudo chega-se à conclusão que não é por alongar a idade ao 

desmame que se aumenta a eficiência produtiva.  

No segundo modelo, nas variáveis em que o coeficiente de determinação foi mais 

elevado, existiu uma superioridade nos efeitos do peso ao desmame e do respectivo 

intervalo. 

O que se nota na prática é que numa situação em que o touro está todo o ano na 

vacada existem umas vacas que alongam mais, outras menos, o intervalo entre partos. 

Dizer que vacas que apresentam intervalos entre partos maiores desmamam vitelos mais 

pesados é falso porque provavelmente é mais efeito da época em que nasceram do que 

desse alongamento. 

Concluiu-se que existe maior rentabilidade teórica ao vender ao Pingo Doce, com a 

idade de 7 - 8 meses, na época de Outono. Porém, na prática, este desmame acontece 

tendo em conta vários factores: a idade do vitelo; a condição corporal das vacas; a 

oportunidade de maneio; a época de desmame; a quantidade de alimentação natural; a falta 

de recursos financeiros, etc…   
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Em suma, houve uma tentativa de verificar se existia alguma relação teórica mais 

aconselhável, com maior rentabilidade, entre a idade de desmame dos vitelos e o intervalo 

entre partos. Chegou-se à conclusão que essa relação não existe pois o efeito da técnica do 

maneio alimentar sobrepõem-se a todos os efeitos que contribuem para a variação do 

modelo. 

O mais importante a reter é que é necessário ter uma elevada fertilidade anual, 

comprovado por Rulofson et al. (1993): “o lucro anual destes sistemas depende 

maioritariamente da fertilidade”.  

Está assim, dado mais um contributo para o conhecimento da raça Mertolenga, ainda 

que este seja um pequeno complemento de uma área de estudo que é muito vasta e terá, 

certamente, objetivos mais ambiciosos por parte daqueles que nela trabalham mais 

directamente, os criadores. 
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