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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência da utilização da proteína 

alimentar em vacas leiteiras da raça Frísia, bem como os fatores que interferem na sua 

utilização.  

A primeira parte do trabalho consta duma revisão bibliográfica sobre o impacto 

ambiental da produção animal e sua relação com o metabolismo proteico no rúmen, a 

síntese de proteína na glândula mamária e as possíveis melhorias na eficiência da 

utilização do azoto alimentar, bem como de uma breve caracterização do setor de 

produção de leite em Portugal e no concelho de Vila do Conde.  

Na segunda parte, apresenta-se o trabalho prático que envolveu 24 explorações 

leiteiras, onde se efetuou a recolha de dados relativos a um ano (1 de Maio de 2016 a 30 

de Abril de 2017).  

Foram utilizados dados referentes a parâmetros nutricionais, tais como os níveis 

de proteína e de amido na dieta, ingestão de matéria seca e de alimento concentrado. 

Foram ainda avaliados parâmetros como a frequência de ordenhas por dia, produção 

média diária e produção média aos 305 dias, e sua eventual relação com a eficiência da 

utilização da proteína alimentar.  

O sistema de alimentação das 24 explorações leiteiras assenta na utilização de 

alimento único (TMR), e os produtores fazem uma distribuição ad libitum duas vezes por 

dia. Todas as explorações utilizavam no TMR silagem de milho, palha e alimento 

concentrado na forma de mistura.  

Desta forma, as explorações analisadas apresentaram bons valores de EUN, 

mostrando estar ao nível das explorações de outros países com maior ênfase na produção 

de leite. Contudo, verificamos que em algumas situações ainda há margem para se 

melhorar este indicador.  

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativa Agrícola de Vila do Conde; nutrição animal; vacas 

leiteiras; eficiência da utilização da proteína alimentar.  
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Abstract 

 

The present study aimed to evaluate the efficiency of feed protein utilization in 

Friesian dairy cows, as well as factors that interfere with their use. 

The first part of the work consists of a bibliographical review on the 

environmental impact of animal production and its relation with protein metabolism in 

the rumen, protein synthesis in the mammary gland and possible improvements in the 

efficiency of the use of food nitrogen, as well as a brief characterization of the milk 

production sector in Portugal and the municipality of Vila do Conde. 

The second part presents practical work involving 24 dairy farms, where data were 

collected for one year (May 1, 2016 to April 30, 2017). 

Data on nutritional effects, such as protein and starch levels in the diet, dry matter 

intake and concentrate feed were used. Parameters such as milking frequency per day, 

average daily production and average production at 305 days were evaluated, as well as 

their possible relation with the efficiency of food protein utilization. 

The feed system of the 24 dairy farms has been presented as a single feed (TMR), 

and producers make an ad libitum distribution twice a day. All the holdings contained in 

the TMR corn silage, straw and concentrated food in the form of a mixture. 

In this way, the analysed farms presented aceptable to good EUN values, showing 

that they are at the level of farms in other countries with a greater emphasis on milk 

production. However, we find that in some situations there is still scope to improve this 

indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Agricultural Cooperative Vila do Conde; animal nutrition; Dairy cows; 

Efficiency of food protein utilization. 
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Enquadramento 

 

Atualmente a nutrição animal representa um verdadeiro desafio ao nível dos 

sistemas de produção animal, quer pela sua relação com a otimização da eficiência 

produtiva, quer pelo peso económico que representa.  

Com o cenário atual sobre as alterações climáticas e o impacto ambiental da 

produção de leite, a nutrição animal requer especial atenção como uma estratégia para 

diminuir esse impacto.  

Desta forma, decidi realizar o meu estágio final do Mestrado em Engenharia 

Zootécnica da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, na área de nutrição animal, 

mais concretamente na nutrição e alimentação de bovinos de leite (anexo 1). 

A Cooperativa Agrícola de Vila do Conde, CRL (CAVC), é uma entidade de 

reconhecido mérito pelo papel que desenvolve no acompanhamento técnico da maioria 

dos produtores de leite do concelho, destacando-se como uma das principais regiões de 

produção de leite a nível nacional. A CAVC presta serviços de apoio integrado aos seus 

associados, nomeadamente o serviço de apoio à nutrição animal.  

A subsecção de nutrição animal desta cooperativa, desenvolveu um processo de 

fabrico de alimentos compostos complementares, desde 1998. A venda destes alimentos 

compostos na forma de misturas de matérias-primas, para animais em produção em 2016, 

totalizou 24945 toneladas (CAVC, 2016). 

Desta forma, pareceu-me o local adequado para ter contacto com a realidade da 

produção leiteira e para desenvolver os conhecimentos na área da nutrição e alimentação 

de bovinos de leite. 

Durante as 17 semanas, em que decorreu o estágio, integrado no gabinete da 

subsecção de nutrição animal da CAVC, tive oportunidade de observar e executar vários 

procedimentos relacionados com a nutrição e alimentação de vacas em lactação, tais 

como:  

• Deslocações de rotina às diversas explorações agrícolas associadas à CAVC, de 

forma a acompanhar o maneio alimentar que estava a ser aplicado, ou seja, avaliar 

se os procedimentos estavam a ser adequados e fazer eventuais correções quando 

necessário;  

• Acompanhamento durante as recolhas de amostras de silagem de milho, de 

silagem de erva, de luzerna desidratada e de TMR (total mixed ration) para 
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analisar a composição nutricional e posterior ajuste da dieta através da mistura de 

matérias-primas exclusiva da exploração, (anexo 2, 3 e 4); 

• Acompanhamento da atividade de formulação de regimes alimentares para vacas 

leiteiras, através do uso de programa informático;  

• Avaliação do maneio e das condições gerais de uma exploração, e reconhecer 

determinados problemas de forma a construir a solução para cada situação; 

• Conhecer a dinâmica de uma unidade de produção de misturas de matérias-

primas, e as diversas matérias-primas que são usadas no fabrico dos alimentos 

compostos; 

• Analisar os indicadores da qualidade do leite, (como teor proteico, teor butiroso, 

ureia, células somáticas e microrganismos) de modo a verificar se o ponto da 

situação da qualidade do leite vai ao encontro dos objetivos estabelecidos. 

• Avaliar o tamanho da partícula da dieta na manjedoura (recorrendo ao Penn State 

Forage Particle Separator), (anexo 5) e o estado de degradação das fezes das vacas 

em lactação (anexo 6). 

• Perceber alguns dos impactos que a nutrição animal tem na saúde das vacas 

leiteiras, tomando consciência dos principais problemas e das suas implicações. 

• Analisar a composição nutricional das amostras das forragens e TMR, com a 

tecnologia NIR (Near-infrared spectroscopy), através do equipamento X-NIR ™ 

(anexo 7).  

Todas estas atividades permitiram adquirir novos conhecimentos teóricos e práticos 

na área da nutrição animal, mas também criaram uma oportunidade para avaliar a 

eficiência da utilização do azoto alimentar nas explorações leiteiras do concelho de Vila 

do Conde.
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1. Cenário da produção de leite nacional 

 

A produção de leite em Portugal duplicou entre 1980 e 2015, passando das 970 

mil toneladas em 1980 para dois milhões de toneladas em 2015 (INE, 2015).  

O sector do leite e produtos lácteos possui atualmente um volume médio de 

negócio de dois mil milhões de euros, o que equivale a 1,3% do PIB. Estes dados refletem 

a importância socioeconómica que a produção de leite representa para o país (ANIL & 

FENALAC, 2011).  

Traçando um breve retrato da situação atual, é visível uma diminuição do número 

de explorações de leite de ano para ano. De acordo com os dados do Instituto Nacional 

de Estatística, entre 1989 e 2013, Portugal perdeu cerca de 90 mil explorações leiteiras, 

ao mesmo tempo que se verificava um aumento da dimensão média dos seus efetivos, de 

4 para 34 vacas leiteiras. Por sua vez, o número de animais também se encontra em 

tendência negativa, durante o mesmo período, tal como se pode observar na tabela 1 (INE, 

2015).  

 

Tabela 1 - Estrutura das explorações agrícolas com vacas leiteiros. 

 Explorações  leiteiras Vacas leiteiras 
 1989 2013 1989 2013 

Portugal 99 037 7 772 405 601 264 795 

Norte 44 970 2 723 152 096 104 172 

Centro 38 153 1 712 119 728 37 218 

Alentejo 3 452 216 33 449 27 757 

R. A. Açores 7 579 2 894 78 132 88 955 
     

Fonte: Adaptado de INE I.P. (2015) 

 

Contudo, ao contrário do que seria de esperar, a produção nacional não caiu, 

conseguindo manter níveis quase constantes (tabela 2; INE, 2015).  

A manutenção da produção face ao decréscimo do número de animais e de 

explorações fica a dever-se, principalmente, ao aumento da profissionalização do sector. 

O uso de animais de elevado mérito genético, as melhorias do maneio alimentar e os 

cuidados de saúde, entre outros, traduzem a manutenção da produção com menos vacas 

(Hutjens, 2008). 
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Desde 2003 e até aos dias de hoje, a produção nacional não tem sofrido grandes 

variações (INE, 2015). Tal deve-se ao regime de quotas imposto pela Política Agrícola 

Comum, em 1991, com o objetivo de travar o crescimento da oferta de leite e favorecer a 

estabilidade dos mercados. A partir daí a produção manteve-se constante, na ordem das 

1.800.000 toneladas de leite por ano (INE, 2015). 

 

Tabela 2 – Recolha nacional e regional de leite de vaca. 

 

Para diminuir os efeitos nefastos causados pelo fim do regime de quotas em 2015, 

os operadores cooperativos nacionais introduziram a contratualização das entregas de 

leite para 2016, sendo efetuada a adequação das quantidades contratadas às necessidades 

de mercado, o que resultou numa quebra de produção (Cardoso, 2017). 

Apesar do sector leiteiro ser bem estruturado, apresenta algumas fragilidades, 

nomeadamente o baixo preço do leite pago ao produtor e os elevados custos de produção. 

Isto representa um risco ligado ao rendimento dos produtores de leite. Ainda assim, um 

dos grandes amortecedores das variações do rendimento dos produtores de leite tem sido 

as ajudas diretas no âmbito da política agrícola comum. Com efeito, este regime tem 

constituído um verdadeiro “seguro” de rendimento dos produtores (Cardoso, 2017).  

Na produção de leite as ajudas diretas da política agrícola comum representam em 

média cerca de 42% do rendimento dos produtores de leite. A observância deste facto 

obriga a uma reflexão apurada antes de qualquer decisão à cerca da transferência de 

verbas do pacote de ajudas diretas da política agrícola comum (Cardoso, 2017).   

Este aspeto, do baixo preço do leite pago ao produtor, conjugados com as 

exigências ambientais ao nível da produção, tem levado ao encerramento de muitas 

explorações (INE, 2015). 

 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

Média 

2003/ 

2015 

1000 t 

Portugal 1 820 1 921 1 837 1 868 1 842 1 777 1 935 1 863 

Continente 1 311 1 404 1 313 1 310 1 276 1 223 1 305 1 309 

Norte 680 750 714 714 710 690 740 715 

Centro 354 351 315 302 267 238 243 296 

Alentejo 214 234 210 216 223 230 245 224 

R. A. Açores 507 515 522 557 565 553 629 554 
         

Fonte: Adaptado de INE I.P. (2015) 
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Ao nível local, o número de produtores que entregam leite na CAVC tem vindo a 

diminuir ao longo dos últimos anos, sendo 245 em 2016, menos 14 produtores do que em 

2015, figura 1 (CAVC, 2016). 

 

 

Figura 1 - Evolução da produção de leite CAVC 

Fonte: CAVC (2016) 

 

Contudo, as explorações já existentes no concelho que foram modernizadas pelos 

jovens agricultores têm permitido melhorias significativas em termos de produtividade, 

bem-estar animal e impacto ambiental. Em 2016, a recolha da produção de leite foi de 

138 240 049 litros, representando menos 6,2% do que no ano anterior (CAVC, 2016). 

Assim, a produção de leite em Portugal necessita de estratégias que permitam 

resistir às incertezas do futuro. O aumento da eficiência produtiva e novas formas de 

produção com menor impacto ambiental poderão constituir oportunidades futuras 

(Cardoso, 2017). 
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2. Eficiência da utilização da proteína alimentar  
 

 

Nos últimos anos, a investigação científica na área da nutrição dos bovinos de leite 

tem considerado baixa a eficiência da utilização do azoto (EUN), que é de cerca de 20-

35% (Huhtanen & Hristov, 2009). Embora sejam muitos os fatores que influenciam a 

EUN, esta baixa eficiência está muitas vezes relacionada com o excesso de proteína bruta 

(PB) da dieta das vacas em lactação (Reynolds et al., 2013; Whelan et al., 2013).  

O desperdício alimentar, em particular de proteína, tem um impacto significativo 

no rendimento financeiro das explorações leiteiras. Por outro lado, o excesso de ingestão 

proteica, diminui a EUN e tem consequências negativas no meio ambiente (Calsamiglia 

et al., 2010). 

As vacas leiteiras apresentam impacto no meio ambiente devido às excreções de 

ureia na urina e amoníaco nas fezes. Sabe-se que estes compostos azotados levam à 

eutrofização das águas superficiais, acidificação dos ecossistemas e à libertação de gases 

com efeito de estufa (Reynolds et al., 2013).  

As principais perdas de azoto para o meio ambiente são as emissões gasosas, como 

o amoníaco (NH3) e o óxido nitroso (N2O), e a lixiviação de nitratos (NO3) no solo. As 

perdas de azoto através de lixiviação dos nitratos, leva à contaminação das águas 

subterrâneas (Powell et al., 2010). Os nitratos também podem ser quimicamente 

reduzidos no solo e emitidos para atmosfera como óxido nítrico (Whelan et al., 2013).  

Durante o armazenamento dos dejetos das vacas ou durante a sua aplicação no 

solo, a ureia é rapidamente hidrolisada em amónio (NH4+) por enzimas ureases que se 

encontram nas fezes e no solo. De seguida, com o calor e descida do pH o amónio é 

convertido em amoníaco que se volatiliza e é perdido para a atmosfera (Arriaga, 2010; 

Powell et al., 2011). As perdas de azoto e as suas múltiplas transformações têm efeitos 

negativos no ambiente, a nível regional e global (Reynolds et al., 2013). 

Segundo Hristov et al. (2011), e Whelan et al. (2013), a pegada ecológica 

provocada pela produção de leite pode ser reduzida pelos sucessivos reajustes do maneio 

alimentar das vacas, ao longo do seu ciclo produtivo. 

A eficiência da utilização da proteína em vacas leiteiras, consiste na quantidade 

de azoto proteico exportado no leite, proveniente da proteína bruta presente no alimento 

ingerido (figura 2; Zamani, 2005).  
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% EUN = 
(g PB por litro de leite) x (litros de leite por dia) 

X 100 
(g PB por kg de MS) x (kg de MS ingerida por dia) 

   

Figura 2 -Fórmula de calculo da EUN em vacas leiteiras. 

Fonte: Adaptado de Powell et, al. (2010). 

 

Como já referimos atrás, a alimentação das vacas é o principal fator no custo da 

produção de leite. A proteína é dos componentes mais caros da dieta das vacas (Imaizumi 

et al., 2015; Zamani, 2005). 

Sabe-se que, aproximadamente, 70% do azoto ingerido é excretado 

principalmente como ureia na urina e como amoníaco nas fezes (Mills et al., 2009; 

Huhtanen & Hristov, 2009). 

A variação da EUN está fortemente relacionada com as características do regime 

alimentar das vacas, tais como, o teor de PB e a sua proporção de proteína degradável no 

rúmen (PDR) e de proteína não degradável no rúmen (PNDR), mas também com a 

densidade energética. Para além da dieta, diversos fatores podem provocar variação na 

EUN, tais como a raça, quantidade de leite produzido, estado fisiológico do animal e 

sazonalidade, entre outros. (Lapierre et al., 2006; Reynolds & Kristensen, 2008; Whelan 

et al., 2013). 

Desta forma, a formulação adequada da dieta das vacas, ao nível da PB e da 

energia, diminui as despesas com a alimentação e as excreções de azoto para o meio 

ambiente, proporcionando maior sustentabilidade das explorações com menor impacto 

ambiental (Millen, 2016; Powell et al., 2011). 

 

2.1. Metabolismo proteico nos animais ruminantes 
 

Os microrganismos do rúmen têm uma grande influência no metabolismo proteico 

nos animais ruminantes. Desta forma, a flora ruminal transforma proteína de baixa 

qualidade em proteína microbiana de elevado valor biológico, mas também capacita o 

animal para a utilização de azoto não proteico (Belanche, 2012). 

 A PB é constituída por azoto proteico e azoto não proteico. O azoto não proteico 

corresponde a compostos de baixo peso molecular como ácidos nucleicos, ureia, nitratos, 
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amidas, aminas e amónia. Os compostos de azoto não proteico são completamente 

degradáveis no rúmen, enquanto a fração proteica tem degradabilidade variável (Hutjens, 

2008). 

Ao nível do rúmen, a proteína degradável (PDR) é catabolizada por proteases de 

origem microbiana, a um pH ótimo de 6,6, transformando-a em aminoácidos (AA) livres. 

De seguida, a maioria dos AA são degradados pelos microrganismos, libertando energia 

na forma de calor, amoníaco e dióxido de carbono. Este processo é importante para a 

manutenção da flora ruminal, mas também para a síntese abundante de proteína 

microbiana, que chega ao abomaso onde é digerida e absorvida posteriormente no 

intestino delgado (Belanche, 2012). 

O azoto não proteico é degradado pelas enzimas microbianas produzindo 

amoníaco, tal como o resultante da degradação dos AA, pode seguir diferentes vias, como 

absorção pela parede do rúmen ou reutilizado pelos microrganismos. O amoníaco ao ser 

absorvido, passa para a corrente sanguínea por difusão passiva, sendo transportado para 

o fígado e transformado em ureia, podendo esta posteriormente ser excretada na urina e 

no leite, ou ser reciclada para o rúmen através da saliva ou por difusão do sangue para o 

rúmen (figura 3; LaPierre el al., 2005; Roy et al., 2011). As bactérias do rúmen, em 

processo anabólico, têm a capacidade de reutilizar o amoníaco do meio para sintetizar 

proteína microbiana. A proteína microbiana é a principal fonte de aminoácidos para a 

vaca leiteira, representando cerca de 50 a 90% do total de proteína que chega ao duodeno. 

(Van Soest, 1994).  

Vacas leiteiras de alta produção também necessitam de proteína não degradável 

no rúmen (PNDR) ou proteína by pass, como complemento ao fluxo de proteína 

microbiana. Isto deve-se ao facto da proteína microbiana não satisfazer a quantidade nem 

o balanço adequado dos AA para absorção no intestino delgado. Os AA absorvidos no 

intestino, provenientes da proteína microbiana e da proteína by pass, representam a 

proteína metabolizável (Hutjens, 2008).  
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Figura 3 - Ciclo do Azoto 

Fonte: Adaptado de Wattiaux (2016) 

 

2.1.1. Balanço energia: proteína   

 

Quando a energia fermentescível não é suficiente ou quando a percentagem de PB 

na dieta é excessiva ou altamente degradável, nem todo o amoníaco produzido no rúmen 

é convertido em proteína microbiana. Havendo sincronização da fermentação de hidratos 

de carbono e das proteínas no rúmen, registam-se concentrações constantes de amoníaco 

no rúmen, revelando que o mesmo está a ser consumido pelas bactérias e transformado 

em proteína microbiana (Van Soest, 1994). 

Para que ocorra um ótimo crescimento microbiano, a energia e a proteína devem 

estar disponíveis simultaneamente. Os microrganismos ruminais requerem uma 

considerável quantidade de energia para sintetizarem a sua própria proteína, necessitando 



 UTAD 

8 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

também, dos glúcidos para formar o grupo carboxilo dos AA para a base da proteína 

microbiana. (Van Soest, 1994). 

Quando há défice de energia na dieta, as bactérias utilizam o grupo carboxilo dos 

AA para obter energia, que resultam em novas moléculas de amoníaco. Assim e não tendo 

energia suficiente para a conversão do amoníaco em proteína microbiana, as 

concentrações de amoníaco aumentam no rúmen e consequentemente verifica-se maior 

absorção para o sangue (Van Soest, 1994). 

Deve-se também, ter em conta situações de deficiência de proteína na dieta e a 

concentração mínima de amoníaco para otimizar a sustentabilidade da flora ruminal. As 

concentrações de amoníaco inferiores a 5,0 mg/100mL de fluido ruminal limitam a 

atividade de bactérias celulolíticas do rúmen, diminuindo a síntese microbiana e a 

ingestão da matéria seca (IMS) (Lee et al., 2012a; Giallongo et al., 2016).  

Ainda assim, uma ingestão equilibrada, mas com taxas de degradabilidade muito 

diferentes destes dois componentes da dieta, são também fatores para aumentar ou 

diminuir a concentração de amoníaco no rúmen (Roy et al., 2011). 

Um balanço inadequado entre PDR e PNDR, leva à oscilação da concentração de 

amoníaco no rúmen, sendo que o excesso de degradação de proteína no rúmen leva a 

maiores concentrações de amoníaco ruminal (figura 4; Pimentel, 2001).  

 

Figura 4 - Concentração de amoníaco em função do tempo (horas) após alimentação para diferentes 

níveis de PDR (55, 60, 65 e 70% da PB). 

Fonte: Adaptado de Neto (2008). 

 

No entanto, ainda que a quantidade e a velocidade de fermentação dos hidratos de 

carbono sejam satisfatórias na dieta fornecida aos animais, havendo excesso no consumo 

de azoto (dietas com mais de 19-20% de PB), a cascata de eventos observada será a 
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mesma que se verifica em situações de défice de energia, traduzindo-se em níveis 

elevados de amoníaco e consequente aumento da ureia no sangue (Roy et al., 2011). 

 

2.1.2. Ciclo da ureia 
 

A ureia excretada no leite tem duas origens: 1) amoníaco resultante da degradação 

ruminal da PB ingerida e 2) compostos azotados resultantes do catabolismo dos AA no 

fígado e na glândula mamária (Roy et al., 2011).  

Como já foi referido, o amoníaco em excesso atravessa a parede ruminal, entra na 

corrente sanguínea e é transportado pela glutamina até ao fígado para ser convertido em 

ureia (Correa & Cuéllar, 2004). 

O primeiro passo na síntese da ureia dá-se no interior da mitocôndria dos 

hepatócitos e inicia-se com a ligação do amoníaco ao dióxido de carbono formando 

carbamil fosfato. Apesar de este ser uma molécula simples, a sua síntese é complexa, 

compreendendo três etapas todas elas catalisadas pela carbamil fosfato sintetase. De 

seguida, ocorre a formação da citrulina, que resulta da transferência do grupo carbamil 

para a ornitina, numa reação catalisada pela ornitinatranscarbamilase (Miranda, 2014). 

A citrulina é transportada para o citoplasma onde se liga com o aspartato, 

originando argininosuccinato. O argininosuccinato é catalisado pela argininosintetase, e 

impulsionado pela clivagem da adenosina trifosfato (ATP) em adenosina monofosfato 

(AMP), que vai gerar arginina e fumarato. Finalmente, a arginina é hidrolisada, gerando 

ureia e ornitina numa reação catalisada pela arginase. A ornitina é transportada de volta 

às mitocôndrias para começar um novo ciclo (figura 5; Miranda, 2014).  

 

Figura 5 – Ciclo da ureia. 

Fonte: Adaptado de McDonald et al. (2010) 
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Após a síntese, a ureia entra no sistema circulatório pelos sinusoides hepáticos. A 

ureia do sangue, devido ao seu peso molecular muito baixo, atravessa o epitélio alveolar 

da glândula mamária difundindo-se no leite. Assim, existe uma correlação linear entre as 

concentrações de ureia do sangue e a ureia do leite. Deste modo, a concentração de ureia 

do leite reflete os níveis de ureia no sangue, (figura 6; Powell et al., 2011). 

 

 

Figura 6 - Relação entre as concentrações de ureia no sangue e no leite em vacas leiteiras. 

Fonte: Adaptado de Wittwer (1999). 

 

Os valores ideais de ureia no leite, para vacas leiteiras, situam-se entre os 27 e os 

30 mg/dl. Assim abaixo de 25,6 mg/dl, os animais estão a ingerir pouca quantidade de PB 

na dieta e acima de 34,2 mg/dl estamos perante uma situação de excesso de PB ou de 

défice de energia na dieta (Miranda, 2014; Nelson, 1996). 

A elevada concentração de ureia no leite, indica excesso de amoníaco no rúmen 

resultante da ineficiência ruminal, proveniente do excesso de PDR ou do baixo nível de 

energia fermentável (Hutjens, 2008).  

A ureia do leite pode ser utilizada como uma ferramenta de trabalho para 

monitorizar a eficiência de utilização da proteína da dieta pelas vacas, melhorando a 

eficiência económica da produção de leite, e também reduzindo as perdas de azoto na 

exploração, minimizando-se o impacto ambiental (Kohn, 2007). 

 

 

 

Ureia no 

Leite 

Ureia no Sangue 
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2.2. Síntese proteica na glândula mamária  
 

O leite de vaca em natureza fornece em 

média 3 a 3,5 g de proteína por 100g de leite. 

As proteínas do leite podem ser classificadas 

em dois grupos: as caseínas e as proteínas do 

soro. A caseína sofre precipitação a um pH 4,6, 

enquanto que as proteínas do soro não sofrem 

este tipo de precipitação (Mephan et al., 1992). 

A caseína é uma fosfoproteína 

relativamente hidrofóbica encontrada na forma 

de micelas e sintetizada a partir das células 

epiteliais da glândula mamária. A principal 

proteína do soro do leite é a β-lactoglobulina 

(tabela 3; Lapierre et al., 2012).  

 

 

2.2.1. Utilização dos aminoácidos na glândula mamária. 

 

As proteínas do leite são sintetizadas nas células dos epitélios alveolares da 

glândula mamária, a partir de precursores sanguíneos. A maioria dos precursores da 

proteína corresponde maioritariamente a AA livres do sangue, e os restantes 

correspondem a proteínas séricas (soroalbumina e imunoglobulinas), (figura 7; 

McDonald e Edwards, 2011). 

 

 

Figura 7 - Ilustração da origem das proteínas do leite. 

Fonte: Adaptado de McDonald et al. (2010). 

 

 

Tabela 3 - Características bioquímicas das 

proteínas do leite. 

Proteínas Proporção (%) 

Caseína 83,85 

Proteína do soro 16,15 

Caseína αs1 33,93 

Caseína αs2 8,82 

Caseína β 31,45 

Caseína k 9,65 

α-Lactalbumina  3,51 

β-Lactoglobulina  9,10 

Albumina 1,09 

Imunoglobulina G1 1,55 

Imunoglobulina G2 0,22 

Imunoglobulina A 0,27 

Imunoglobulina M 0,24 

Lactoferrina  0,27 

Fonte: Adaptado de Wattiaux (2016). 
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Os aminoácidos são classificados em essenciais e não-essenciais. O organismo da vaca 

necessita de AA essenciais, mas não tem a capacidade de os sintetizar, devendo ser 

absorvidos. Mais de 60% de alguns AA essenciais, nomeadamente os sulfurados (e.g. 

metionina), são removidos do sangue quando 

este passa pela glândula mamária (Lapierre et 

al., 2012). No entanto, a baixa 

disponibilidade de AA essenciais pode 

limitar a síntese de proteína do leite. A 

metionina e lisina são considerados os mais 

importantes, mas também leucina e 

isoleucina têm sido consideradas como 

possíveis limitadores (tabela 4; Bionaz et al., 

2012). 

A síntese de proteínas para além dos 

aminoácidos também necessita de uma 

grande quantidade de energia. Assim, a 

síntese de proteínas é um processo altamente 

ativo e energeticamente dispendioso, 

podendo o rendimento da proteína do leite ser 

afetado pelo conteúdo energético da dieta. 

Desta forma os AA na glândula mamária não 

são usados apenas para síntese proteica, mas 

também para produção de energia através do 

ciclo de Krebs. Isto representa, um papel mais 

significativo da disponibilidade de energia 

para a síntese de proteínas do leite do que a 

disponibilidade global de AA (Bionaz et al., 2012). 

O efeito positivo da energia da dieta na síntese das proteínas do leite é em parte 

resultado da disponibilidade de precursores energéticos para produzir moléculas de 

transferência de energia intracelular, como a adenosina e guanosina trifosfato (ATP, 

GTP) e dinucleótido de nicotinamida e adenina (NADH) (Bionaz et al., 2012). 

Importa referir, que situações de desequilíbrio proteico ou energético da dieta 

levam à diminuição da energia metabolizável ou proteína metabolizável e, 

consequentemente, a menor desempenho produtivo das vacas (Roy et al., 2011). 

Tabela 4 - Composição em aminoácidos do 

leite e da caseína (g / kg de proteína). 

 AA Leite Caseína 

A
A

 e
ss

en
c
ia

is
 

Fenilalanina  51,9 53,7 

Histidina  28,9 28,8 

Isoleucina  62,0 52,0 

Leucina  103,0 97,3 

Lisina  87,5 81,8 

Metionina  30,3 30,2 

Treonina  46,2 45,3 

Triptofano  15,6 12,5 

Valina  69,2 59,2 

A
A

 n
ã

o
 e

ss
en

ci
a

is
 

Alanina 34,7 32,1 

Arginina 36,6 38,6 

Asparagina 43,0 39,8 

Aspartato  37,1 32,2 

Cisteína 7,8 4,2 

Glutamina 98,0 95,3 

Glutamato 129,9 122,7 

Glicina 19,3 19,4 

Prolina 105,0 110,8 

Serina  67,0 59,6 

Tirosina 58,7 57,5 

Fonte: Adaptado de Lapierre et al. (2012). 
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Outro papel importante da energia da dieta faz-se sentir através do aumento da 

secreção de insulina que tem um papel positivo na regulação da síntese da proteína do 

leite.  Para além da insulina, a prolactina e o fator de crescimento semelhante à insulina 

tipo I (IGF-I), são hormonas envolvidas na produção do leite e no estímulo dos epitélios 

alveolares na síntese da proteína do leite. A quantidade e composição das proteínas no 

leite é também determinada pela genética do animal (Bionaz et al., 2012). 

 

2.2.2. Síntese proteica 

 

Nas células epiteliais, o processo de síntese proteica é controlado geneticamente 

através da replicação do DNA, transcrição e tradução do RNA. O DNA contem o codão 

para a cadeia de RNA que contem a sequência de aminoácidos para a síntese das 

proteínas. As moléculas de RNA deslocam-se para o citoplasma, onde desempenham um 

papel ativo na síntese da proteína (figura 8; Bionaz et al., 2012). 

Na tradução os AA ligam-se em cadeia, de acordo com o codão do RNA, para 

formar as proteínas. Este processo ocorre nos ribossomas do retículo endoplasmático 

rugoso, onde despois passam para o aparelho de Golgi, que migra para a extremidade 

celular onde se funde com a membrana plasmática, dando-se o processo de exocitose, e 

as proteínas são libertadas para o lúmen do alvéolo (Bionaz et al., 2012). 

  

Figura 8 - Representação da sequência de eventos que ocorre no ribossoma. 

Fonte: Adaptado de McDonald et al. (2010). 

 

Segundo Lapierre et al. (2012), a secreção de proteína verdadeira no leite 

representa metade da proteína metabolizável, indicando que a glândula mamária é o órgão 

com maior utilização dos AA no sangue.   
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2.3. Melhoria da eficiência da utilização do azoto 
 

A produção de leite, tem como consequência perdas inevitáveis de azoto. Estas 

perdas foram calculadas por Dijkstra et al. (2013), para uma vaca de referência de 650 kg 

de peso vivo, com uma produção de leite de 40 kg de leite, e um teor proteico de 31,5 

g/kg de leite. O consumo de matéria seca (MS) foi de 24,1 kg/dia e a quantidade de 

energia net de 6,9 MJ/kg de MS. A digestibilidade total da dieta foi estimada em 80% e 

a matéria orgânica fermentável no rúmen de 0,55kg/kg de MS. 

O facto de o amoníaco ser absorvido pela parede ruminal, em vez de ser 

transformado na sua totalidade em proteína microbiana, resulta em perdas de azoto. A 

menor perda de azoto calculada foi de 35 g/dia com uma eficiência de transformação do 

azoto da dieta em proteína microbiana de 90%. Sendo assim, para evitar perdas maiores 

de azoto, o teor de PDR não deve ultrapassar as 94g/kg de MS (Dijkstra et al., 2013).  

Geralmente pretende-se altas taxas de crescimento microbiano para maximizar a 

síntese de proteína microbiana.  O azoto microbiano encontra-se essencialmente nos AA 

e nos ácidos nucleicos. Cerca de 20 a 25% da fração do azoto microbiano, está presente 

na forma de ácidos nucleicos. Estes ácidos nucleicos representam algumas perdas 

inevitáveis de azoto. A digestibilidade verdadeira dos ácidos nucleicos é de 81 a 87% 

(tabela 5; Dijkstra et al., 2013). 

Para a vaca de referência, assumindo uma alta eficiência de síntese de proteína 

microbiana e um alto conteúdo de ácidos nucleicos (25 % da proteína microbiana), as 

perdas inevitáveis de azoto seriam de 71 e 13 g de azoto/dia na urina e nas fezes. Sendo 

assim o máximo valor teórico da EUN em vacas leiteiras seria de 43% (Dijkstra et al., 

2013).   

 

Tabela 5 - Perdas inevitáveis de azoto na produção do leite, numa vaca leiteira a produzir 40 kg de leite 

por dia com um teor proteico de 31,5 g/kg. 

Principais fontes de perdas de azoto 
N nas fezes 

(g N/dia) 

N na urina 

(g N/dia) 

N no leite 

(g N/dia) 

Ineficiência da síntese de proteína microbiana  35  

Ácidos nucleicos microbianos  13 71  

Proteína microbiana não digerida 37   

Secreções endógenas  39 19  

Manutenção  13  

Leite  36 198 

Total 89 174 198 

Máxima eficiência de azoto no leite    0,43 

Fonte: Adaptado de Dijkstra et al., (2013). 
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2.3.1. Melhorias ao nível do rúmen e da alimentação  

 

Uma das estratégias para aumentar o rendimento da proteína do leite, passa pela 

escolha de fontes de hidratos de carbono fermentáveis e PDR com sincronismo no rúmen 

para maximizar a síntese de proteína microbiana e minimizar a absorção ruminal do 

amoníaco (Moorby, 2006; Whelan et al., 2013). 

Num estudo em vacas leiteiras, Belanche et al. (2012), investigaram o efeito de 

diferentes teores de azoto e diferentes tipos de hidratos de carbono na dieta, como fibra 

detergente neutro (NDF) e o amido, no ecossistema do rúmen. 

As dietas ricas em NDF estavam associadas a uma maior concentração de 

amoníaco do que a dietas ricas em amido. Contudo as dietas com baixo teor em PB, 

conduziram a menor concentração de amoníaco no rúmen do que as dietas com maior 

teor de PB (tabela 6; Belanche et al., 2012).  

Certos microrganismos do rúmen são sensíveis à falta de azoto. Desta forma, a 

digestibilidade das dietas com baixo teor em proteína foi menor do que a de dietas com 

maior teor de proteína. Estas alterações das dietas modificaram a fermentação do rúmen 

e o ecossistema microbiano (Belanche et al., 2012). 

 

Tabela 6 - Níveis de amoníaco no rúmen em 4 dietas diferentes para vacas leiteiras. 

Item 

Dieta com maior teor 

em proteína 

Dieta com menor teor 

em proteína 

Rica em 

NDF 

Rica em 

amido 

Rica em 

NDF 

Rica em 

amido 

Ingestão de N (kg/dia) 0,44 0,43 0,34 0,33 

Ingestão de NDF (kg/dia) 9,62 7,20 10,3 7,24 

Amónia, mmol / L 9,54 6,57 6,62 1,54 

Fonte: Adaptado de Belanche et al. (2012).  

 

A manipulação da flora ruminal, de bactérias que levam à rápida degradação de 

oligopépetidos e pequenos péptidos pode ajudar na redução dos picos de concentração do 

amoníaco no rúmen. A desaminação dos AA no rúmen é desempenhada por bactérias 

Gram positivo com alta atividade catabólica. (Calsamiglia et al., 2010).   

Dietas com maior adição de amido evidenciam maior EUN, devido ao 

fornecimento adicional de energia, que permite uma maior utilização do amoníaco para a 

síntese de proteína microbiana, mas que também melhora a utilização dos AA absorvidos 
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através da diminuição do catabolismo pelo fígado e por outros órgãos (Cantalapiedra 

Hijar et al., 2013). 

Regimes alimentares com maior densidade energética, permitem que o rúmen faça 

uma reciclagem da ureia em circulação. Por outro lado, dietas com redução no teor de PB 

também permitem que o rúmen reequilibre os níveis de amoníaco, com a passagem de 

ureia do sangue para o rúmen, que será utilizado pelos microrganismos (figura 9; 

Amburgh et al., 2016). 

 

 

Figura 9 - Taxa de reciclagem da ureia do sangue em função do teor de PB da dieta. 

Fonte: Adaptado de Reynolds & Kristensen, (2008). 

 

A reciclagem da ureia direta por difusão para o rúmen, varia com o fluxo 

sanguíneo que passa pelo epitélio e com a permeabilidade do epitélio do rúmen à 

passagem da ureia. As situações com menor ingestão de azoto proteico ou maior 

disponibilidade de energia levam a maior permeabilidade do epitélio à ureia. A 

permeabilidade é controlada pelas aquaporinas da membrana do epitélio e pelas proteínas 

transportadoras (UT-B) (Calsamiglia et al., 2010). A reciclagem também ocorre de forma 

indireta pela saliva, através da passagem da ureia do sangue para as glândulas salivares 

(Reynolds & Kristensen, 2008). 

O equilíbrio entre PNDR e PDR pode melhorar a EUN (Zamani, et al 2011b), pois 

um nível elevado de PDR, leva a que o amoníaco em excesso seja absorvido pelo rúmen, 

aumentando os níveis plasmáticos de amoníaco e consequente maior perda de azoto na 

forma de ureia (Zamani, 2005). A digestibilidade pós-ruminal de PNDR pode ser 

considerada como um fator importante para aumentar o equilíbrio em AA no fluxo da 

proteína metabolizável (Zamani, 2005).   
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Num estudo realizado por Powell et al. (2011) com vacas leiteiras, verificou-se 

um aumento linear no teor em ureia do leite como resposta a quantidades crescentes de 

PB na dieta (figura 10).  

 

 

Figura 10 - Teor de ureia no leite em diferentes níveis de PB da dieta. 

Fonte: Powell et al. (2011). 

 

O rendimento da proteína do leite aumenta quando as vacas são alimentadas com 

dietas com maior teor de PDR (Reynolds et al., 2013). Dietas com baixo teor em PDR 

podem diminuir a excreção de azoto na forma de ureia, mas também diminuir o 

desempenho da lactação (Hollmann et al., 2011).  

O uso eficiente da PB da dieta pode aumentar quando a proteína metabolizável é 

balanceada com AA essenciais (Giallongo et al., 2016). Estudos recentes (Appuhamy et 

al., 2012; Larsen et al., 2014; Osorio et al., 2015) revelaram que a formulação com AA 

essenciais, permite reduzir a proteína da dieta e aumentar a proteína do leite. 

A redução do teor proteico do leite observada com a diminuição da proteína 

metabolizável absorvida, está ligada ao défice de um ou vários AA essenciais. A 

suplementação individual desses mesmos AA essenciais pode satisfazer as necessidades 

proteicas das vacas leiteiras e diminuir a carga de AA não essenciais no sangue (Reynolds 

et al., 2013; Arriola Apelo et al., 2014).  

Segundo, Osorio et al. (2015), o primeiro AA que limita a formação da proteína 

do leite é a metionina, no entanto a sua suplementação melhora o desempenho produtivo 

das vacas leiteiras e aumenta o teor de proteína do leite. Já Reynolds et al. (2013), referem 

que a suplementação com metionina por si só pode não ser suficiente para aumentar a 

proteína do leite, podendo outros AA essenciais também serem limitantes.   
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A lisina e a metionina são geralmente os principais AA limitantes para a síntese 

de proteínas do leite. Verifica-se assim maior utilização da proteína metabolizável para 

produção de proteína do leite quando as concentrações de lisina e metionina são de 3:1, 

proporção semelhante à encontrada na proteína microbiana (Haque et al., 2012). 

Além da metionina e lisina, as vacas leiteiras podem necessitar de suplementação 

em isoleucina e leucina. Num estudo de Appuhamy et al. (2012), com células alveolares 

da glândula mamária, verificou-se uma diminuição da síntese de proteína com a redução 

da isoleucina e leucina do meio.  

Segundo Lee et al. (2012b), situações em que a proteína microbiana fornece a 

maior parte da proteína metabolizável, e o fornecimento de PNDR é baixo, a histidina 

pode limitar a produção de leite. Da mesma forma, Giallongo et al. (2015) observaram 

um aumento no teor de proteína do leite com suplementação de histidina em dietas com 

13% de PB.  

Desta forma, o equilíbrio da oferta de metionina, lisina, histidina e leucina, mostra 

evidências no aumento do teor proteico do leite e melhoria da EUN (Haque et al., 2012).  

 

2.3.2. Melhorias ao nível da glândula mamária 

 

A estimativa da eficiência de utilização da proteína metabolizável para a síntese 

de proteína do leite realizada por Reynolds et al. (2013), foi de 70% para dietas com 

défice de proteína, mas apenas de 30% para as dietas com teor de proteína mais elevado.   

O catabolismo dos AA absorvidos pelo fígado e por outros órgãos é determinado 

pela sua concentração no sangue. Já a concentração dos AA no sangue, é definida pela 

taxa de absorção da glândula mamária (Reynolds, 2006).  

A regulação dos AA séricos pela glândula mamária pode ser controlada por vários 

fatores, nomeadamente, pelo fluxo sanguíneo, pela absorção dos AA pelas células 

epiteliais, e pela síntese da caseína e proteínas do soro nos epitélios (Calsamiglia et al., 

2010). 

A glândula mamária regula a disponibilidade dos AA com o controlo do fluxo 

sanguíneo através de mecanismos de feedback locais. Alguns autores (Calsamiglia et al., 

2010), observaram que a baixa concentração de um ou vários AA essenciais, é 

compensado por um aumento do fluxo sanguíneo.  O mesmo não foi observado, em 

estudos com administração de caseína no duodeno em vacas possivelmente devido ao 
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equilíbrio dos AA essenciais no sangue disponíveis para a absorção da glândula mamária 

(Calsamiglia et al., 2010). 

Num estudo realizado por Rius et al. (2010) com infusões de caseína e amido no 

abomaso de vacas leiteiras, os autores concluíram que os AA e hidratos de carbono não 

estruturais, regulam o metabolismo e a síntese de proteína na glândula mamária.  

A infusão de amido, aumentou a oferta de glucose no duodeno e também a 

concentração plasmática de glucose, o que levou ao aumento da concentração de insulina 

no sangue. O aumento observado na produção de proteínas do leite quando as vacas foram 

submetidas à infusão do amido, resultou provavelmente do aumento da concentração de 

insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo I (IGF-I) (Rius et al, 2010).  

A insulina estimula a fosforilação do alvo mamífero da rapamicina (mTOR) 

através do recetor da membrana celular que ativa a proteína quinase B (Akt), que vai 

inibir a fosforilação do complexo de esclerose tuberosa 2 (TSC2). O mTOR é inibido 

principalmente pelo complexo TSC2. O complexo TSC2 é ativado por vários fatores em 

coordenação como a proteína quinase ativada por AMP (AMPK). A AMPK é ativada 

pelo nível AMP e a quantidade de AMP é determinada pelo baixo nível de energia 

intracelular. O AMPK aumenta a fosforilação do complexo TSC2 ativando-o e, 

consequentemente, inibindo o complexo mTOR (figura 11; Bionaz et al., 2012).  

 

 

Figura 11 - Representação esquemática das vias de sinalização para regular a síntese de proteínas. TCA representa o 
ciclo de ácido tricarboxílico; → representam fluxos, - - -> representa ativação, e - - - | representa a inibição. 

Fonte: Rius et al. (2010). 

Sangue 

arterial 

Sangue 

venoso Fluxo sanguíneo 



 UTAD 

20 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

No entanto, apesar dos AA essenciais absorvidos no intestino das infusões com 

caseína, não apresentarem efeitos na Akt, também estão relacionados positivamente com 

a fosforilação de mTOR. No entanto, os mecanismos através do qual os AA regulam a 

atividade mTOR permanecem desconhecidos (Appuhamy et al., 2010).  

A fosforilação do alvo mamífero da rapamicina (mTOR) apresentou uma 

interação entre caseína e amido, onde só se observou aumento com a infusão em 

simultâneo (figura 12; Rius et al, 2010). 

 

 

Figura 12 - Efeito das infusões de amido e caseína no abomaso de vacas leiteiras. 

Fonte: Rius et al. (2010). 

 

A fosforilação do mTOR está associada à fosforilação proteica do ribossoma S6 

quinase 1 (P70S6K1) e fator de iniciação da tradução eucariótica (4EBP1) (Appuhamy et 

al., 2010).   

As infusões de amido aumentaram a fosforilação da proteína ribossômica S6 

(rpS6) e o óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), consistindo na subida do rendimento 

das proteínas do leite (Rius et al, 2010).  

Segundo Appuhamy et al. (2010), num estudo in vitro de células epiteliais 

alveolares e tecido da glândula mamária a adição de insulina aumentou a fosforilação de 

mTOR em 40%, independentemente das concentrações de AA essenciais. Da mesma 
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forma, independentemente das concentrações de insulina, a suplementação de AA 

essenciais aumentou a fosforilação de mTOR em quase 100% (Appuhamy et al., 2010).   

Os AA essenciais aumentou significativamente a sinalização mediada por mTOR 

para melhorar a iniciação e o alongamento da tradução da síntese proteica em células 

alveolares e tecido da glândula mamaria (Appuhamy et al., 2010). Segundo, Appuhamy 

et al. (2010), a fosforilação de mTOR e proteína do ribossoma S6 quinase 1 (P70S6K1) 

diminuiu na ausência de isoleucina e leucina, em análise do tecido mamário. E a 

suplementação individual de leucina e isoleucina em meio isento de AA essenciais 

aumentou o mTOR, rpS6 e P70S6K1. 

Os fatores endócrinos também influenciam o metabolismo das proteínas na 

glândula mamária. Segundo Burgos et al (2010), num estudo de células epiteliais 

alveolares e tecido da glândula mamária de vacas leiteira, referem que o alvo mamário da 

rapamicina (mTOR) é regulado por nutrientes e hormonas. Utilizou meios com AA, 

glucose e acetato, e uma combinação das hormonas como hidrocortisona, insulina e 

prolactina. 

A síntese de proteínas foi mais elevada com o aumento da disponibilidade de AA 

no meio. No entanto a presença de glucose e acetato ou a combinação das hormonas por 

si só não afetou a síntese de proteínas do leite. A estimulação da síntese de proteínas por 

AA foi reforçada com a combinação das hormonas no meio (Burgos et al, 2010). 

A combinação de hormonas induziu a fosforilação da proteína quinase B (Akt), 

mas este efeito, foi aumentado na presença dos AA e da glucose e acetado no meio. A 

estimulação da síntese de proteínas pelos AA em combinação com as hormonas, foi 

associado com o aumento da fosforilação proteica do ribossoma S6 quinase 1 (P70S6K1) 

(Burgos et al, 2010).  

Segundo Feuermann et al. (2008), a combinação entre leptina e prolactina 

aumenta a fosforilação do alvo mamífero da rapamicina (mTor). O mTor não apresenta 

manipulação nos genes envolvidos na síntese proteica, mas aumenta a fosforilação 

proteica do ribossoma S6 quinase 1 (P70S6K1) que leva ao aumento da síntese proteica 

nas células epiteliais.   

Desta forma, a eficiência de utilização dos AA pela glândula mamária na síntese 

de proteína não é influenciada apenas pela disponibilidade dos AA no sangue, mas 

também pelo fornecimento de energia e o estado hormonal das vacas (Calsamiglia et al., 

2010).  
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Para além dos fatores nutricionais propriamente ditos, outros fatores, tais como o 

nível produtivo, apresentam grande importância para melhorar a EUN. Amburgh et al. 

(2016) verificaram que, vacas de alta produção de leite, a produzir 54 kg leite / dia e a 

ingerir 27 kg MS com 15,8 %PB, apresentaram uma EUN média de 38%. Estes autores, 

também verificaram que em vacas na máxima produção, com 76,2 kg leite / dia, a EUN 

pode aumentar para 41%. 

Para atingir estes níveis de EUN, é necessária uma gestão alimentar com a menor 

variação possível e com sucessivos ajustes na formulação da dieta, nomeadamente para 

equilibrar os AA da proteína metabolizável (Amburgh et al., 2016).  Nestas situações, é 

importante observar os níveis de ureia no leite para verificar a concentração de ureia no 

sangue e na urina (Amburgh et al., 2016).  

Relativamente ao número de lactações, Flis & Wattiaux (2005), referem não ter 

influência na EUN. As vacas multíparas apresentam menor excreção de azoto pela urina 

do que vacas primíparas. No entanto, vacas multíparas apresentam maior capacidade de 

restaurar proteínas corporais, e apresentam os valores de ureia do leite mais elevados em 

comparação com as primíparas.  

Outas práticas de gestão do efetivo, tais como a formação de grupos de animais 

por nível de produção, três ordenhas por dia, aumento da frequência de distribuição do 

alimento e aumento do fotoperíodo com iluminação artificial, levam ao aumento da 

produção de leite e, portanto à melhoria da EUN (Dunlap et al., 2000; Jonker et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UTAD 

23 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

3. Trabalho experimental  

O presente trabalho teve início no dia 1 de Fevereiro de 2017 e prolongou-se até 

ao dia 31 de Maio de 2017, tendo sido apoiado e acompanhado pela subsecção de 

Nutrição Animal da Cooperativa Agrícola de Vila do Conde. 

 

3.1. Objetivo   

 

O trabalho experimental teve como principal objetivo avaliar os efeitos de alguns 

fatores da alimentação e dos níveis de produção na eficiência da utilização da proteína 

alimentar em proteína do leite da raça Frísia de 24 explorações do concelho de Vila do 

Conde. Os fatores analisados foram a ingestão diária de matéria seca, o uso de granulado 

na alimentação, o teor de proteína e de amido da dieta, a frequência de ordenha, a 

produção por lactação e a produção diária por vaca. 

 

3.2. Material e métodos  

3.2.1. Explorações 

 

As 24 explorações de bovinos de leite da raça Frísia, associadas à CAVC, 

localizadas em diferentes freguesias do concelho de Vila do Conde, foram selecionadas 

de forma aleatória, com base nas explorações que apresentavam contraste leiteiro durante 

o período em análise.  

Foram utilizados os registos produtivos dos animais, da qualidade do leite e da 

composição nutricional dos regimes alimentares, entre 1 de Maio de 2016 a 30 de Abril 

de 2017 (anexo 8 a 11).  

No que respeita ao sistema de alimentação nas 24 explorações, os produtores 

fazem uma distribuição ad libitum duas vezes por dia. No entanto, em 10 explorações a 

dieta é fornecida na forma de alimento único (TMR), enquanto nas restantes 14 

explorações, para além do TMR, acresce a distribuição de um alimento composto 

granulado (doravante designado por “granulado”) em boxes de alimentação. Todas as 

explorações elaboram o TMR com silagem de milho, palha e alimento concentrado na 

forma farinada. Algumas explorações usam silagem de erva ou luzerna desidratada de 

forma permanente ou apenas sazonal.  
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Todas as explorações apresentam bebedouros distribuídos pela vacaria garantindo 

o acesso contínuo dos animais à água. 

Para efeito de confidencialidade, as explorações foram numeradas. 

 

3.2.2. Análise da composição nutricional das forragens   

 

Todas as amostras das forragens inseridas neste estudo, foram analisadas pelo 

laboratório da associação interprofissional do leite e lacticínios (Alip) pelo método NIR, 

com uma frequência mensal.  

Com a informação nutricional das forragens e matérias-primas utilizadas nas 

dietas das vacas em lactação durante o período em análise, foi possível calcular a IMS, 

os teores de proteína bruta e amido, com periodicidade mensal nas 24 explorações (tabela 

7). 

 

Tabela 7 – Registo dos componentes nutricionais das dietas das 24 explorações, média dos 12 meses. 

Exploração 
kg IMS/ 

vaca/dia 

kg AC/ 

vaca/dia 

% amido 

na MS 

% PB na 

MS 

1 23,6 9,3 24,6 16,4 

2 23,0 11,1 23,7 16,8 

3 20,3 10,2 23,9 17,2 

4 23,3 10,8 24,6 17,3 

5 22,2 9,5 22,3 16,4 

6 23,0 8,8 24,8 15,6 

7 23,2 9,2 25,7 15,5 

8 22,3 10,3 25,6 16,3 

9 22,8 8,1 23,5 14,6 

10 21,8 9,4 24,5 16,3 

11 20,9 9,6 26,7 16,5 

12 21,3 10,9 23,9 17,5 

13 21,0 8,7 24,3 15,7 

14 20,7 10,0 24,4 16,6 

15 21,6 9,6 25,9 16,3 

16 21,6 8,5 25,4 15,9 

17 21,5 9,4 25,0 16,3 

28 21,8 9,0 25,3 16,1 

29 21,1 8,5 26,2 16,1 

20 20,8 10,0 24,5 16,4 

21 21,3 7,6 24,8 15,1 

22 20,8 9,0 25,3 16,3 

23 20,9 6,4 27,3 14,7 

24 22,6 9,6 25,3 16,2 
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3.2.3. Análise da produção e qualidade do leite 

 

Os dados produtivos referentes à produção e qualidade do leite de cada exploração 

foram cedidos pela CAVC.  

A informação sobre a qualidade do leite, é referente a todas as amostras de leite 

mensais de cada uma das 24 explorações, durante o período de análise. Neste estudo, 

prestamos particular atenção ao teor de proteína (TP % m/V) e o teor de ureia (UL mg/L), 

(tabela 8). 

 
Tabela 8 – Registos do teor proteico (TP) e ureia do leite (UL) e frequência de ordenhas diária das 24 

explorações, média dos 12 meses. 

Exploração 
Proteína 

(% m/V) 
UL (mg/L) 

Nº Ordenhas/ 

dia 

1 3,02 277 3 

2 3,16 281 3 

3 3,19 300 3 

4 3,10 271 3 

5 3,14 285 3 

6 3,13 272 2 

7 3,21 253 2 

8 3,13 279 2 

9 3,12 242 2 

10 3,11 268 2 

11 3,22 285 2 

12 3,14 292 2 

13 3,13 247 3 

14 3,19 305 2 

15 3,20 293 2 

16 3,20 253 2 

17 3,10 274 2 

28 3,11 281 2 

29 3,18 279 2 

20 3,19 298 2 

21 3,09 236 2 

22 3,16 311 2 

23 3,13 195 2 

24 3,15 235 2 
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Os níveis produtivos do leite foram tidos em conta de acordo com o contraste 

leiteiro de cada mês do período em análise de cada exploração, (tabela 9).  Relativamente 

as seis explorações que praticam três ou mais ordenhas por dia, cinco apresentam ordenha 

robotizada.   

 

Tabela 9 - Registo dos parâmetros produtivos e tipo de ordenha das 24 explorações nos 12 meses de 

análise. 

Exploração 

Nº animais 

em 

produção 

Produção média 

de leite/vaca 

/dia (L) 

Produção média 

de leite/vaca/ 

305 dia (L) 

Tipo de 

ordenha* 

1 167 38,9 12084 R 

2 149 38,2 11239 R 

3 89 36,5 11085 R 

4 55 38,8 12348 R 

5 84 31,7 10116 R 

6 134 29,4 9413 OM 

7 89 29,3 9891 OM 

8 79 35,0 11232 OM 

9 78 32,9 10244 OM 

10 73 33,9 10151 OM 

11 71 33,0 10501 OM 

12 62 37,2 11842 OM 

13 49 35,6 11375 OM 

14 78 29,3 9833 OM 

15 156 33,1 10445 OM 

16 157 28,8 8945 OM 

17 115 34,0 10435 OM 

28 101 33,2 10227 OM 

29 65 31,3 9775 OM 

20 52 30,5 9373 OM 

21 56 29,0 9268 OM 

22 52 29,7 9575 OM 

23 133 30,1 9926 OM 

24 37 32,6 8972 OM 

*R- ordenha em robot; OM – ordenha mecânica. 
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3.2.4. Análise estatística  

 

Utilizou-se o programa informático Excel® como suporte de construção de 

tabelas, onde todos os dados produtivos, qualidade do leite e teores nutricionais das dietas 

foram introduzidos e registados.  

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico SPSS® (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 23.0.  

Foi realizada uma análise descritiva das variáveis em estudo. As medidas 

descritivas apresentadas foram selecionadas de acordo com o tipo de variável analisada, 

consistindo em médias, desvios padrão, mínimo, máximo e quartis para as variáveis 

quantitativas analisadas. Para as variáveis qualitativas, são apresentadas frequências 

absolutas (n) e relativas (%). De seguida, foi realizada uma análise exploratória de dados, 

das variáveis quantitativas, no sentido de verificar os pressupostos de normalidade da 

distribuição e homogeneidade das variâncias, que devem estar cumpridos para a 

utilização de estatística paramétrica. A análise de normalidade teve por base os valores 

de assimetria e curtose, bem como os resultados do teste de Shapiro-Wilk, uma vez que 

esta se trata de uma amostra de reduzida dimensão. Para a análise do pressuposto de 

homogeneidade das variâncias, foi utilizado o teste de Levene. Assim e estando cumprido 

o pressuposto de normalidade da distribuição, para todas as variáveis, são apresentados 

os resultados dos testes paramétricos.  

Assim, para comparar dois grupos da variável independente qualitativas em 

relação a uma variável dependente quantitativa foi utilizado o teste t para amostras 

independentes. Para analisar a relação entre duas variáveis quantitativas, foi utilizado o 

Coeficiente de Correlação de Pearson, sendo ainda apresentados os gráficos de dispersão. 

 

3.3. Resultados e discussão 
 

3.3.1. Análise descritiva 

 

Foi determinada a média aritmética da EUN para cada exploração leiteira durante 

os 12 meses de análise, mas também o desvio padrão, o máximo e o mínimo e coeficiente 

de variação (tabela 10). 

Como se pode observar, a exploração 13 é a que apresenta maior EUN.  Pensamos 

que este bom resultado estará relacionado com o facto de efetuar três ordenhas diárias e 

a existência de boxes de alimentação de AC o que permite compensar os animais mais 



 UTAD 

28 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

produtivos. Alem disto, esta exploração apresenta uma média de AC por animal em 

produção de 8,6 kg, valor inferior à média das 24 explorações e também uma dieta com 

média de 15,7% de PB, valor inferior a 16,2 % de PB que é a média das 24 explorações. 

Podemos especular que esta dieta deverá ter uma fração proteica mais adequada em 

termos de PDR:PNDR e, eventualmente, de melhor equilíbrio em AA na proteína de 

origem alimentar. Não nos foi possível apurar se na formulação do alimento composto 

são utilizados aminoácidos protegidos.  

As explorações 6 e 16 são as que apresentam menor EUN. Possivelmente por 

ambas apresentarem uma produção média por vaca/dia (29 litros) inferior à média das 24 

explorações (32 litros), mas também o facto da exploração 16 não apresentar boxes de 

alimentação de AC e a exploração 6 apresentar o teor proteico do leite mais baixo face ao  

AC fornecido por vaca/dia (9 kg).  

O coeficiente de variação (CV) inferior a 15% revela homogeneidade da EUN em 

cada uma das 24 explorações durante os 12 meses. 

 

Tabela 10 – Determinação da média da EUN, desvio padrão, máximo, mínimo e coeficiente de variação, das 24 
explorações nos 12 meses de análise. 

Exploração 
Média 

EUN (%) 
DP Max Min CV (%) 

1 30,54 1,12 32,52 29,26 4 

2 31,08 1,25 32,99 28,55 4 

3 33,37 0,52 34,57 32,83 2 

4 29,76 1,80 32,47 27,55 6 

5 27,28 1,69 30,69 24,46 6 

6 25,80 1,40 27,92 22,64 5 

7 26,44 2,19 28,93 23,05 8 

8 30,48 2,65 34,27 26,29 9 

9 31,16 1,44 33,21 29,09 5 

10 29,81 2,20 33,98 27,68 7 

11 30,79 1,17 32,63 28,62 4 

12 31,40 1,44 34,73 29,33 5 

13 34,36 3,47 39,49 28,46 10 

14 27,32 1,70 30,36 24,41 6 

15 30,11 1,46 31,80 27,51 5 

16 26,91 2,90 30,88 20,82 11 

17 30,06 1,99 34,20 27,64 7 

18 29,36 1,32 31,41 27,10 5 

19 29,08 1,63 32,46 26,29 6 

20 28,70 1,62 30,99 26,32 6 

21 28,00 3,56 35,00 23,41 13 

22 27,83 1,26 29,35 25,80 5 

23 30,79 2,92 35,71 26,55 9 

24 28,33 3,17 34,23 23,90 11 
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A tabela 11 apresenta as medidas descritivas para a EUN anual das 24 

explorações, bem como para as restantes variáveis analisadas.  

Como se pode observar, nas seis (25%) explorações que apresentam a EUN mais 

baixa, esta situa-se entre 25,8 e 27,9%; nas seis explorações que apresentam melhor EUN, 

esta varia entre 30,8 e 34,4%. Verificamos que as explorações com melhor EUN 

apresentam maior produção de leite por vaca/dia, comparativamente com as explorações 

com menor EUN. As seis explorações com melhor EUN utilizam granulado na dieta das 

vacas, enquanto que nas seis explorações com menor EUN apenas três utilizam granulado 

na dieta.  

Segundo Powell et al. (2011), a EUN varia entre 20-35% para vacas leiteiras. 

Desta forma, o EUN de todas as explorações da amostra aleatória está dentro deste 

intervalo. Calsamiglia et al. (2010) em estudo de revisão sobre a EUN, verificaram que o 

valor médio para este parâmetro respetivamente para o quartil mais baixo e mais alto é de 

22 e 33% num conjunto de dados de explorações dos Estados Unidos e de 21 e 32% em 

dados recolhidos de explorações da Europa.  

Posto isto, verifica-se que todos as explorações analisadas em Vila do Conde, 

estão acima dos níveis mínimos de EUN tanto da Europa como dos Estados Unidos. Desta 

forma, a produção de leite nesta região está ao nível da eficiência da utilização da proteína 

das explorações leiteiras americanas e europeias.  

Apenas se verifica que uma exploração da amostra ultrapassa os 33% e apenas 

duas ultrapassam os 32%. Relativamente ao máximo teórico de 43%, suposto por Dijkstra 

et al. (2013), todas as explorações ainda estão muito distantes. Parece-nos que estes 

indicadores refletem um bom nível geral de maneio alimentar, pese embora haver ainda 

alguma margem para melhorar. 

 

Tabela 11 - Medidas descritivas relativas às variáveis analisadas. 

Variável Média (DP) Min-Max P25 P50 P75 

EUN (%) 29,5 (2,1) 25,8-34,4 27,9 29,8 30,8 

% de PB na dieta 16,2 (0,7) 14,6-17,5 15,8 16,3 16,5 

% de amido na dieta 24,9 (1,1) 22,3-27,3 24,3 24,8 25,6 

IMS (kg) 21,8 (1,0) 20,3-23,6 20,9 21,6 22,8 

AC (kg) 9,3 (1,1) 6,4-11,1 8,7 9,4 10,0 

Leite por vaca / dia (kg) 33,0 (3,2) 28,8-39,0 29,8 33,1 35,5 

Leite vaca / 305 dias (kg) 10346 (955) 8945-12348 9625 10189 11195 
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3.3.2. Efeitos nutricionais na EUN 

 

Para verificar a eventual existência de relação entre alguns parâmetros nutricionais 

da dieta e a EUN, efetuamos regressões entre a %PB, a % de amido, a ingestão de MS e 

a ingestão de alimento concentrado com a EUN.  

Como se pode verificar nas tabelas 12 e 13, não foi possível observar relação 

significativa da EUN com nenhum destes parâmetros (P>0,05).   

 

Tabela 12 - Relação entre % de proteína bruta e % de amido na dieta, kg de ingestão de matéria seca e 

kg de alimento concentrado com a EUN. 

 

 EUN 

 r 
p 

% de PB na dieta 0,19 0,370 

% de amido na dieta -0,09 0,693 

Kg IMS -0,25 0,246 

Kg alimento concentrado 0,15 0,493 

 

Apesar da percentagem de proteína da dieta não influenciar a EUN, é o fator 

nutricional que apresenta valor de R2 mais elevado. Isto significa que é o fator nutricional 

que mais se correlaciona com a EUN. Apesar da orientação da reta ser positiva com uma 

correlação fraca, verifica-se que quanto maior for a percentagem de proteína, maior é o 

EUN. Como se pode verificar, cerca de 50 % das explorações estão a baixo da reta, o que 

significa que não atingem os valores esperados de EUN com o teor de PB incorporado na 

dieta (figura 13).  

Como referido anteriormente, o desperdício da PB da dieta está muitas vezes 

relacionado com desequilíbrio entre energia e proteína da dieta, PDR e PNDR e também 

com o desequilíbrio dos AA que compõem a proteína metabolizável (Amburgh et al., 

2016).   

Em estudos efetuados por Broderick (2009) o valor de 164 g de PB / kg de MS foi 

o que permitiu maximizar a produção de leite e minimizar a excreção de azoto pela urina. 

Sabe-se que o aumento da PDR eleva os níveis de amoníaco e a sua absorção para 

a corrente sanguínea, o que leva ao aumento dos níveis de ureia do leite. Sendo assim, 
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Dijkstra et al. (2013) referem que para evitar perdas maiores de azoto, o teor de PDR não 

deve ultrapassar as 94g/kg de MS.  

 

 

Figura 13 - Relação entre a % de PB da dieta com EUN (%). 

 

Na figura 14, a percentagem de amido da dieta não apresenta variação no EUN. 

Como se pode verificar, o movimento da reta é negativo com uma correlação fraca, com 

muito pouca associação entre as variáveis, onde se verifica que quanto maior for a 

percentagem do amido, menor é o EUN.  

 Verifica-se, no entanto, que as 5 explorações com melhor EUN apresentam uma 

dieta com 24% de amido.   

Ao contrário do que seria esperado, a análise não revelou correlação dos valores 

de amido com a EUN. Isto pode estar relacionado com a proximidade dos teores de amido 

dos regimes alimentares das 24 explorações, em conjunto com outros fatores de maneio 

que tenham interferência na eficiência da utilização da proteína.   

Desta forma, e de acordo com Reynolds et al. (2013) e Cantalapiedra-hijar et al. 

(2013), o aumento de amido na dieta eleva a EUN devido à maior captação de amoníaco 

pela flora ruminal, mas também diminui o catabolismo dos AA em circulação.  

% PB na dieta 
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Segundo, Belanche et al. (2012), quando as vacas consomem dietas ricas em 

amido, o rúmen apresentava menor concentração de amoníaco em comparação com 

consumo de dietas ricas em NDF, para a mesma proporção de PB. Isto evidencia menores 

perdas de azoto na forma de ureia.  

 

 

Figura 14 - Relação entre a % de amido da dieta com EUN (%). 

 

Na análise da ingestão de matéria seca, ao contrário do que era esperado não se 

verificou associação com a EUN. Tal como para a componente do amido, também para a 

ingestão de matéria seca se verificou uma vertente negativa da reta e uma correlação fraca, 

com muito pouca associação entre as duas variáveis, onde se verifica que quanto maior 

for a ingestão de matéria seca menor é o EUN (figura 15). Neste sentido, tendência 

negativa da reta, com o aumento da ingestão de matéria seca, poderia estar relacionada 

com o aumento da PDR face ao teor de amido ou com a diminuição do teor de amido face 

à PDR. 

No entanto, Roy et al. (2011), referem que a velocidade de fermentação dos 

hidratos de carbono mesmo que seja satisfatória na dieta, havendo excesso no consumo 

de azoto a cascata de eventos, será a mesma que se verifica em situações de défice de 

% amido na dieta 
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energia, traduzindo-se em níveis elevados de amoníaco e consequente aumento da 

excreção da ureia. Algumas explorações utilizam AA protegidos na dieta das vacas, e o 

facto de não ter sido possível referenciar as explorações, pode favorecer os valores de 

EUN mesmo com menor ingestão de matéria seca.  

Para além disto, outros fatores como as diferenças na prática de maneio das 

explorações, poderão ser uma das causas das diferenças obtidas nos valores de EUN, tal 

como descrito por Dunlap et al., (2000) e Jonker et al., (2002).  

 

 

Figura 15 -Relação entre a IMS (Kg) com EUN (%). 
 

Na figura 16, pode observar-se que a quantidade de alimento concentrado da dieta 

não apresenta associação com a EUN. A reta apresenta uma orientação positiva com uma 

correlação fraca entre as variáveis.   

Da mesma forma que a análise da IMS, a incorporação de AA essenciais nas dietas 

de algumas explorações, pode levar à diminuição da PB da dieta e aumentar a teor de 

proteína do leite, tal como descrito por Giallongo el al. (2015).  

Como se pode verificar, cerca de 50% das explorações estão a baixo da reta, o que 

significa que as vacas não atingem os valores de EUN esperados para a quantidade de 

Kg IMS 
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alimento concentrado consumido. Apesar dos resultados não mostrarem uma relação 

evidente, outros fatores para além dos alimentares podem alterar os dados da EUN 

(Dunlap et al. 2000; Jonker et al. 2002).  

 

 

Figura 16 - Relação entre a alimento concentrado (Kg) com EUN (%). 
 

Na análise das dietas com ou sem granulado (tabela 13), como se pode verificar 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em termos de EUN 

(p>0,05).  

Verificou-se ainda que a maioria das explorações (n = 14, 58,3%) usa alimento 

concentrado na forma de granulado. 

As explorações que utilizam granulado nas dietas, podem apresentar maior teor 

de ureia no leite, devido ao facto dos animais consumirem o granulado em boxes de 

alimentação, o que pode levar a situações de baixo sincronismo da disponibilidade de 

proteína e energia para a população microbiana do rúmen, ou mesmo alterar a flora 

ruminal, o que dificulta a captação do amoníaco para a síntese de proteína microbiana e 

aumenta a absorção de amoníaco através do rúmen (Belanche et al., 2012). 

 

Kg alimento concentrado 
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Tabela 13 - Efeito do granulado na EUN. 

 

 

 

 

 

3.3.3. Efeitos produtivos na EUN 

 

Consideram-se efeitos produtivos fatores como a frequência de ordenhas por dia, 

a produção de leite por vaca por dia e a produção de leite por vaca aos 305 dias.  

De acordo com a frequência de ordenhas por dia, pode-se observar que existem 

diferenças estatisticamente significativas na ENU (p<0,05; tabela 14).  

Assim, explorações caracterizadas por uma frequência de duas ordenhas por dia 

(n=18, 75%) apresentaram uma média de EUN inferior, quando comparadas com 

explorações caracterizadas por três ou mais ordenhas por dia (n= 6, 25%). 

Segundo Jonker et al. (2002), três ou mais ordenhas por dia, especialmente em 

vacas no início da lactação, apresentam um aumento superior a 15% na produção diária 

de leite.  

 

Tabela 14 - Efeito da frequência de ordenha por dia na EUN.  

 

 

 

 

 

 

Como pode verificar-se na tabela 15, foi encontrada uma associação positiva 

estatisticamente significativa entre a produção média diária de leite e a EUN (p<0,05). A 

produção de leite por vaca aos 305 dias também apresentou uma associação positiva 

estatisticamente significativa com EUN.   

 

Tabela 15 - Efeito da produção por lactação aos 305 dias na EUN. 

 

 Com Gr. Sem Gr. 

t gl P 
 Média (DP) Média (DP) 

 n 14 n 10 

EUN (%) 29,97 (2,49) 28,92 (1,20) 1,23 22 0,230 

 2 ordenhas ≥ 3 ordenhas 

t gl P  Média (DP) Média (DP) 

 n 18 n 6 

EUN (%) 29,02 (1,70) 31,06 (2,55) -2,25 22 0,035 

 EUN 

 r P 

Kg leite por vaca / dia 0,71 < 0,001 

Kg leite por vaca / 305 dias 0,66 < 0,001 
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A produção média diária por vaca, afetou a EUN, tal como previsto por Amburgh 

et al. (2016; figura 17). A reta apresenta uma tendência positiva com uma correlação 

moderadamente forte. O facto de apresentar alguns pontos mais dispersos, todos eles 

seguem o movimento da reta.  

Como se pode verificar, cerca de 12 das explorações estão a baixo da reta, o que 

significa que o teor proteico do leite dessas explorações ´inferior ao que era esperado. 

Segundo Amburgh et al. (2016), vacas em alta produção exportam mais azoto 

proteico no leite. Apesar das vacas apresentarem menor teor proteico por litro de leite, o 

facto de produzirem mais leite proporciona que exportem mais azoto na forma de 

proteína. 

 

 

Figura 17 - Relação entre a produção de leite por vaca /dia (Kg) com EUN (%). 

 

Relativamente à produção por lactação aos 305 dias, também se observou uma 

relação deste parâmetro com a EUN, tal como observado com a produção média diária 

por vaca. Na figura 18 pode-se verificar que, cerca de 41,6 % das explorações estão a 

baixo da reta. Isto significa, tal como para a produção média diária, que essas explorações 

apresentam um teor proteico do leite abaixo do esperado. 

kg leite por vaca /dia 
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A reta apresenta uma vertente positiva com uma correlação moderadamente forte, 

com alguns pontos dispersos, mas todos seguem a predisposição da reta.  

A semelhança de Amburgh et al. (2016), as vacas com maior produção de leite 

aos 305 dias apresentam melhor EUN. 

Desta forma, os animais com maior produção são mais eficientes na utilização da 

proteína, apesar de poderem apresentar maiores valores de ureia do leite (Reynolds et al., 

2013).  

No entanto o teor proteico do leite, apresenta variações, não acompanha a 

tendência com o aumento de produção, devido ao efeito de diluição, onde os níveis mais 

elevados por litro de leite ocorrem em lactações menos produtivas (Calsamiglia et al., 

2010). 

 

 

Figura 18 -  Relação entre a produção leite por vaca aos 305 dias (Kg) com EUN (%). 

 

 

 

 

kg leite por vaca / 305 dias 
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Conclusão 

 

 

       A baixa eficiência de utilização do azoto na produção de leite tem implicações para 

o desempenho da produção do leite e para a eficiência económica das explorações.  

       Assim, é necessário um acompanhamento nutricional permanente das explorações 

leiteiras, para uma monitorização periódica dos valores de ureia do leite, mas também, 

para fazer as mudanças adequadas na dieta, nomeadamente no balanço entre PDR e 

PNDR, e no rácio energia: proteína.  

       O facto dos resultados aqui apresentados não revelarem diferenças estatisticamente 

significativas para os fatores nutricionais não invalida a importância da formulação das 

dietas das vacas leiteiras ao longo do ciclo produtivo. Contudo, para se interpretar 

corretamente os valores de EUN, também é necessário ter em conta outros fatores para 

além da formulação, nomeadamente, a produção de leite, o maneio (número de ordenhas, 

fotoperíodo, instalações) e a genética. 

       De uma forma geral, as explorações analisadas apresentaram bons valores de EUN, 

mostrando estar ao nível das explorações de outros países com maior ênfase na produção 

de leite.  Mesmo assim, os valores da EUN das explorações analisadas neste trabalho 

juntamente com as explorações referidas na bibliografia ainda estão muito distantes do 

valor máximo teórico estipulado para a EUN. 

       Para concluir com o presente trabalho, os objetivos previamente estabelecidos foram 

alcançados, o que permitiu adquirir competências fundamentais à prática profissional.  

       Desta forma, a realização deste trabalho não só permitiu o estreito acompanhamento 

com os produtores de leite, mas também a possibilidade de conhecer o funcionamento da 

CAVC, onde desenvolvi conhecimentos de natureza nutricional, e percebi a importância 

do nutricionista / zootécnico na produção animal, mais concretamente na melhoria da 

eficiência da utilização da proteína alimentar. 

 

 

 

 

 



 UTAD 

39 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Referências bibliográficas  

 

Agricultural and Food Research Council (AFRC), 1993. Energy and protein 

requirements of ruminants (In Technical Committee on Responses to Nutrients). 

Wallingford, UK: CAB International. 

Amburgh, M.V., Ross, D., Gutierrez-Botero, M., Foskolos, A. e Higgs, R., 2016. 

Nitrogen efficiency in lactating dairy cattle – Requirements, recycling and limits. 

Dept. of Animal Science. Cornell University. Disponível em: 

http://ansc.umd.edu/sites/ansc.umd.edu/files/_images/uploaded/2016%20MANC%2

0Dairy%20Presentations.pdf 

[Consultado em 24-07-2017]. 

ANIL e FENALAC, 2011. Memorando conjunto. A fileira do leite em Portugal. 

Disponível em:  http://www.anilact.pt/documentos/anilfenalac001.pdf 

[Consultado em 2-07-2017]. 

Appuhamy, J.A., Knoebel, N.A., Nayananjalie, W.A., Escobar, J. e Hanigan, M.D., 

2011. Essential amino acids regulate both initiation and elongation of mRNA 

translation independent of insulin in MAC-T cells and bovine mammary tissue slices. 

Journal of Nutrition, 141, 1209-1215. 

Appuhamy, J.A., Knoebel, N.A., Nayananjalie, W.A., Escobar, J. e Hanigan, M.D., 

2012. Isoleucine and leucine independently regulate mtor signaling and protein 

synthesis in mac-t cells and bovine mammary tissue slices. Journal of Nutrition, 142, 

484-491. 

Arriola-Apelo S.I., Bell, A.L., Estes, K., Ropelewski, J., Veth, M.J. e Hanigan, M.D., 

2014. Effects of reduced dietary protein and supplemental rumen-protected essential 

amino acids on the nitrogen efficiency of dairy cows. Journal of Dairy Science, 97, 

5688-5699. 

Belanche, A., Doreau, M., Edwards, J.E., Moorby, J.M., Pinloche E. e Newbold C. J., 

2012. Shifts in the rumen microbiota due to the type of carbohydrate and level of 

http://ansc.umd.edu/sites/ansc.umd.edu/files/_images/uploaded/2016%20MANC%20Dairy%20Presentations.pdf
http://ansc.umd.edu/sites/ansc.umd.edu/files/_images/uploaded/2016%20MANC%20Dairy%20Presentations.pdf


 UTAD 

40 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

protein ingested by dairy cattle are associated with changes in rumen fermentation, 

american society for nutrition. Journal of Nutrition, 142, 1684-1692. 

Belanche, A., La Fuente, G., Moorby, J.M. e Newbold C. J., 2012. Bacterial protein 

degradation by different rumen protozoal groups. Aberystwyth University, United 

Kingdom. Journal of Dairy Science, 90, 4495-4504. 

Bionaz, M., Hurley W. e Loor, J., 2012. Milk protein synthesis in the lactating 

mammary gland: Insights from transcriptomics analyses. Department of Animal 

Sciences, University of Illinois. Disponivel em:  

https://www.intechopen.com/books/milk-protein/milk-protein-synthesis-in-the-

lactating-mammary-gland-insights-from-transcriptomics-analyses 

[Consultado em 16-08-2017]. 

Broderick G.A., 2009. New perspectives on the efficiency of nitrogen use in 

ruminants. II Simpósio internacional, avanços em técnicas de pesquisa em nutrição 

de ruminantes. University of Viçosa, 165-178. 

Burgos, S.A., Dai, M. e Cant, J.P., 2010. Nutrient availability and lactogenic 

hormones regulate mammary protein synthesis through the mammalian target of 

rapamycin signaling pathway. Journal of Dairy Science, 93,153-61. 

Calsamiglia, S., Ferret, A., Reynolds, C.K., Kristensen, N., e Van vuuren, A.M., 2010. 

Strategies for optimizing nitrogen use by ruminants. Animal, 4, 1184-1196. 

Cantalapiedra-Hijar, G., Peyraud, J.L., Lemosquet, S., Molina-Alcaide, E., Boudra, 

H., Nozière P. e Ortigues-Marty, I., 2013. Dietary carbohrdrate composition modifies 

the milk N efficiency in late lactation cows fed low crude protein diets. Animal, 2, 

275-285. 

Cardoso, F., 2017. O risco da atividade económica – produção de leite. Fenalac. 

Revista Cultivar nº 7, 22-25. 

CAVC, 2016. Relatório de contas, Cooperativa agrícola de Vila do Conde, 36-53. 



 UTAD 

41 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Correa, C. e Cuéllar, G., 2004. Aspectos clave del ciclo de la úrea com relación al 

metabolismo energético y proteico en vacas lactantes. Colombiana de Ciencias 

Pecuarias, 17-19. 

Dijkstra, J., Reynolds, C.K., Kebreab, E., Bannink, A., Ellis, J.L., France, J. e van 

Vuuren, A.M., 2013. Challenges in ruminant nutrition: towards minimal nitrogen 

losses in cattle, Afriga, 121, 70-74. 

Dunlap, T.F., Kohn, R.A., Dahl, G.E., Erdman, R.A. e Varner, M., 2000. The impact 

of bovine somatotropin, three times daily milking or extended photoperiod on 

nitrogen flows from dairy farms. Journal of Dairy Science, 83, 968-976. 

Ferreira, L., 2012. Substituição de sabões cálcicos de ácidos gordos de óleo de palma 

por uma mistura de óleos de linhaça e de girassol na dieta de vacas leiteiras: Efeitos 

na produção e na composição do leite. Dissertação de mestrado de medicina 

veterinária: ICBAS – Repositório Aberto, Universidade do Porto. Disponível em: 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/63692/2/Relatrio%20Final%20de% 

20Estgio%20%20Lus%20Miguel%20Tavares%20Ferreira.pdf 

[Consultado em 28-07-2017]. 

Feuermann Y., Shamay A. e Mabjeesh S.J., 2008. Leptin up-regulates the lactogenic 

effect of prolactin in the bovine mammary gland in vitro. Journal of Dairy Science, 

91, 4183-4189. 

Flis S.A. e Wattiaux M.A., 2005. Effects of parity and supply of rumen-degraded and 

undegraded protein on production and nitrogen balance in holsteins. Journal of Dairy 

Science, 88, 1081-1089. 

Giallongo, F., Hristov, A.N., Oh, J., Frederick, T., Weeks, H., Werner, J., Lapierre, 

H., Patton, R.A., Gehman, A. e Parys C., 2015. Effects of slow-release urea and 

rumen-protected methionine and histidine on performance of dairy cows. Journal of 

Dairy Science, 98, 3292-3308. 

Giallongo, F., Harper, M.T., Oh, J., Lopes, J.C., Lapierre, H., Patton, R.A., Parys, C., 

Shinzato, I. e Hristov, A.N., 2016. Effects of rumenprotected methionine, lysine, and 

histidine on lactation performance of dairy cows. Journal of Dairy Science, 99, 1-16. 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/63692/2/Relatrio%20Final%20de%25


 UTAD 

42 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Haque, M.N., Rulquin, H., Andrade, A., Faverdin, P., Peyraud, J.L. e Lemosquet, S., 

2012. Milk protein synthesis in response to the provision of amino acid profile levels 

of metabolizable protein supply in dairy cows. Journal of Dairy Science, 95, 5876-

5887. 

Hollmann, M., Allen, M.S. e Beede, D.K., 2011. Dietary protein quality and quantity 

affect lactational responses to corn distillers grains: a meta-analysis. Journal of Dairy 

Science, 94-98.  

Hristov, A.N., Hanigan, M., Cole, A., Todd, R., Mcallister, T.A., Ndegwa, P.M. e 

Rotz, A., 2011. Ammonia emissions from dairy farms and beef feedlots: a review. 

Journal of Dairy Science, 91, 1-35. 

Huhtanen, P. e Hristov, A.N., 2009. Analysis of the effects of dietary protein 

concentration and degradability on milk protein yield and milk n efficiency in dairy 

cows. Journal of Dairy Science, 92, 3222-3232. 

Hutjens, M., 2008. Feeding Guide, 3rd ed, Hoard’s Dairyman. Disponível em: 

https://hoards.com/articles.sec-55-1-bookstore.html 

[Consultado em 02-05-2017]. 

Imaizumi, H., Batistel, F., Souza, J. e Santos, F.A.P., 2015. Replacing soybean meal 

for wet brewer’s grains or urea on the performance of lactating dairy cows. Tropical 

Animal Health and Production, 47, 877-882. 

INE, 2016. Estatísticas da produção e consumo de leite em 2015. Instituto Nacional 

de Estatística, I. P., 17-33. 

Jonker, J.S., Kohn, R.A. e Erdman, R.A., 1998. Using milk urea nitrogen to predict 

nitrogen excretion and utilization efficiency in lactating dairy cows. Journal of Dairy 

Science, 81, 2681-2692.  

Jonker, J.S., Kohn, R.A., e High, J., 2002. Dairy herd management practices that 

impact nitrogen utilization efficiency. Journal of Dairy Science, 85, 1218-1226. 



 UTAD 

43 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Kohn, R., 2007. Use of milk or blood urea nitrogen to identify feed management 

inefficiencies and estimate nitrogen excretion by dairy cattle and other animals. 

Florida ruminant nutrition symposium, Gainesville. University of Florida, 105-111. 

Lapierre, H., Berthiaume, R., Raggio, G., Thivierge, M.C., Doepel, l., Pacheco, P., 

Dubreui, D. e Lobley. G.E., 2005. The route of absorbed nitrogen into milk protein. 

Journal of Dairy Science, 80, 11-22.  

Lapierre, H., Pacheco, D., Berthiaume, R., Ouellet, D.R., Schwab, C.G., Dubreuil, P., 

Holtrop, G. e Lobley, G.E., 2006. What is the true supply of amino acids for a dairy 

cow. Journal of Dairy Science, 89, 1-14. 

Lapierre, H., Lobley, G.E., Doepel, L., Raggio, G., Rulquin, H. e Lemosquet, S., 

2012. Triennial lactation symposium: mammary metabolism of amino acids in dairy 

cows. Journal of Animal Science, 90, 1707-1721. 

Larsen, M., Lapierre, H. e Kristensen, N.B., 2014, Abomasal protein infusion in 

postpartum transition dairy cows: effect on performance and mammary metabolism. 

Journal of Dairy Science, 97, 5608-5622. 

Lee, C., Hristov, A.N., Cassidy, T.W., Heyler, K.S., Lapierre, H., Varga, G.A., De 

Veth, M.J., Patton, R.A. e Parys, C., 2012a. Rumen-protected lysine, methionine, and 

histidine increase milk protein yield in dairy cows fed a metabolizable protein-

deficient diet. Journal of Dairy Science, 95, 6042-6056. 

Lee, C., Hristov, A.N., Cassidy, T.W., Heyler, K.S., Lapierre, H., Varga, G.A., De 

Veth, M.J., Patton, R.A. e  Parys, C., 2012b. Effects of metabolizable protein supply 

and amino acids supplementation on nitrogen utilization, production and ammonia 

emissions from manure in dairy cows. Journal of Dairy Science, 95, 5253-5268.  

Mcdonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F., Morgan, C.A., Sinclair, l.A. e 

Wilkinson, R.G., 2010. Animal Nutrition. Pearson, 7ª edição.  

Mephan, T.B., Gaye, P., Martin, P. e Mercier, J.C., 1992. Biosynthesis of milk 

protein. In: Fox, P.F. (Ed.). Advanced dairy chemistry - Proteins. London, Elsevier 

Applied Science, 1, 457-491. 



 UTAD 

44 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Millen, D.D., 2016. Simpósio de nutrição de bovinos de corte e leite. Faculdade de 

Ciências Agrárias e Tecnológicas, Unesp Dracena. 1, 51-66. 

Mills, J.A.N., Crompton, L.A., Bannink, A., Tamminga, S., Moorby, J. e Reynolds, 

C.K., 2009. Predicting methane emissions and nitrogen excretion from cattle. Journal 

of Agricultural Science, 147, 741-748.  

Miranda, P., 2014. Análise das concentrações de ureia no leite de vacas frísias holstein 

da ilha de são Miguel (açores): estudo da sua relação com o arraçoamento e dos seus 

efeitos nos índices reprodutivos. Dissertação de Mestrado de Medicina veterinária. 

Faculdade de Medicina Veterinária. UTL Repository, Universidade de Lisboa. 

Disponível em:    

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/7579/1/An%C3%A1lise%20das%20

concentra%C3%A7%C3%B5es%20de%20ureia%20no%20leite%20de%20vacas%

20Fr%C3%ADsias%20Holstein%20da%20ilha%20de%20S%C3%A3o%20Miguel

%20%28A%C3%A7ores%29.pdf 

[Consultado em 04-06-2017]. 

Moorby, J.M., Evans, R.T., Scollan, N.D., Macrae, J.C. e Theodorou, M.K., 2006. 

Increased concentration of water soluble carbohydrate in perennial ryegrass. 

Evaluation in dairy cows in early lactation. Grass Forage Science, 61, 52-59.  

Nelson, A. (1996), Pratical application of mun analysis. Bovine Proc, 29, 85-95. 

Neto, S., Zeoula, L., Prado I. e Branco, A., 2008. Proteína degradável no rúmen na 

dieta de bovinos: digestibilidades total e parcial dos nutrientes e parâmetros ruminais. 

Revista Brasileira de Zootecnica, 37, 56-59.  

NRC (2001) Nutrient requirements of dairy cattle. National academy press, 

washington. 7th edition. 

Osorio, J.S., Jacometo, C.B., Zhou, Z., Luchini, D., Cardoso, F.C. e Loor, J.J., 2015. 

Hepatic global dna and peroxisome proliferator-activated receptor alpha promoter 

methylation are altered in peripartal dairy cows fed rumen-protected methionine. 

Journal of Dairy Science, 99, 234-244. 



 UTAD 

45 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Pimentel, P., 2001. Azoto ureico no leite (aul/mun) - uma ferramenta de gestão da 

qualidade. Departamento de ciências agrárias - universidade dos açores. Agrotec, 3, 

12-17. 

Powell, J.M., Wattiaux, M.A. e Broderick, G.A., 2011. Evaluation of milk urea 

nitrogen as a management tool to reduce ammonia emissions from dairy farms. 

Journal of Dairy Science, 94, 4690-4694.  

Powell J.M., Aguerre M.J. e Wattiaux M.A., 2011. Dietary crude protein and tannin 

impact dairy manure chemistry and ammonia emissions from incubated. Journal of 

Environmental Quality, 40, 1767-74. 

Powell, J.M., Gourley, C.J.P., Rotz, C.A. e Weaver, D.M., 2010. Nitrogen use 

efficiency: a potential performance indicator and policy tool for dairy farms. 

Environmental Sceince & Policy, 13, 217-228.  

Reynolds, C.K., 2006. Splanchnic metabolism of amino acids in ruminants. 

Digestion, metabolism and imipact of nutrition on gene expression, immunology and 

stress. Wageningen Academic Publishers, the Netherlands, 225-248. 

Reynolds, C.K. e Kristensen, N.B., 2008. Nitrogen recycling through the gut and the 

nitrogen economy of ruminants: an asynchronous symbiosis. Journal of Animal 

Science, 86, 293-305. 

Reynolds, C.K., Crompton, L.A., Mills, J.A.N., Barratt, C.E.S. e Berner, D.G., 2013. 

Improving the efficiency of feed nitrogen utilization. Wageningen, Feed Efficiency in 

Dairy Cattle, 1-3.  

Rius, A.G., Appuhamy, J., Cyriac, J., Kirovski, D., Becvar, O., Escobar, J., 

McGilliard, M.L., Bequette, B.J., Akers, R.M. e Hanigan M.D., 2010. Regulation of 

protein synthesis in mammary glands of lactating dairy cows by starch and amino 

acids. American Dairy Science Association. Journal of Dairy Scienc, 93, 3114-3127. 

Roy, B., Brahma, B., Ghosh, S., Pankaj, P.K. e Mandal, G., 2011. Evaluation of milk 

urea concentration as useful indicator for dairy herd management: a review. Asian 

Journal of Animal and Veterinary Advances, 6, 1-19. 



 UTAD 

46 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Van soest, P., 1994. Nutricional ecology of ruminant. Cornell University, ithaca, 2, 

7-93.  

Van soest, P.J., Robertson, J.B. e Lewis, B.A., 1991, Methods for dietary fiber, neutral 

detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal 

of Dairy Science, 74, 3583-3597. 

Wattiaux ,M.A., 2016. Metabolismo de proteinas en las vacas lecheras. Instituto 

Babcock. Universidad de Wisconsin-Madison. 17-20. Disponivel em: 

https://kb.wisc.edu/dairynutrient/page.php?id=52749 

[Consultado em 14-07-2017]. 

Whelan, S.J., Mulligan, F.J. e Pierce K.M., 2013. Nitrogen efficiency in contrasting 

dairy production systems. Advances in Animal Biosciences, 4, 9-14. 

Wittwer, F., 1999. Bulk milk urea concentrations and their relationship with cow 

fertility ingrazing dairy herds in Southern Chile. Preventive Veterinary Medicine, 38, 

159-166. 

Zamani, P., 2005. Different measures of energetic efficiency of lactation and 

estimation of their genetic parameters in holstein dairy cattle. Department of Animal 

Science, University of Tehran. Cap 7, 140-147.  

Zamani, P., Miraei-ashtiani, S.R., Alipour, D., Aliarabi H. e Saki A.A., 2011a. 

Geneticparameters of protein efficiency and its relationships with yield traits in 

lactating dairy cows. Livest. Sci., 138, 272-277. 

Zamani, P., Miraei-ashtiani, S.R., Alipour, D., Aliarabi H., Saki A.A., Maleki M. e 

Abdolmohammadi, A., 2011b. Statistical analysis of some factors affecting crude 

protein balance in lactating dairy cows. Journal of Agricultural Science and 

Technology, 13, 1033-1039. 

Zamani, P., Miraei-ashtiani, S.R., Alipour, D., Tabatabaei, M.M., Aliarabi, H., Saki, 

A.A., Ahmadi, A. e Zaboli, K., 2011c. Statistical evaluation of some environmental 

factos affecting gross efficiency of crude protein in high producing dairy cow. Turk. 

Journal of Veterinary and Animal Sciences, 35, 123-130. 

 



 UTAD 

47 
Mestrado em Engenharia Zootécnica  

Anexos 

ANEXO  1 - Declaração da CAVC referente ao número de horas do estágio. 
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ANEXO  2 - Recolha de amostra, para análise, de silagem de milho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3 - Recolha de amostra, para análise, de silagem de erva. 
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ANEXO  4 - Recolha de amostra, para análise do TMR. 

ANEXO  5 - Penn state forage separator. 
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ANEXO  6 - Separador de partículas das fezes das vacas leiteiras 
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ANEXO  7 - Sistema de análise NIR, portátil. 
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Exploração 

Nº 

animais 

em 

produção 

Primíparas 

(%) 

Dias em 

Lactação 

Produção 

média 

vaca / dia 

(L) 

Produção 

média 

vaca / 305 

dias (L) 

Média de 

lactações 

por vaca 

1 167 41,5 162 39,0 12080 2,09 

2 149 50,8 168 38,2 11240 1,98 

3 89 43,5 198 36,5 11090 1,89 

4 55 34,8 195 38,8 12350 2,13 

5 84 19,1 177 31,7 10120 2,66 

6 134 35,3 169 29,4 9410 2,25 

7 89 35,3 203 29,3 9890 2,22 

8 79 36,6 206 35,0 11230 2,21 

9 78 45,1 175 33,0 10240 2,02 

10 73 38,7 165 33,9 10150 2,05 

11 71 32,9 209 33,1 10500 2,34 

12 62 36,1 180 37,2 11840 2,34 

13 49 25,5 206 35,6 11370 2,80 

14 78 40,3 188 29,3 9830 2,25 

15 156 36,4 172 33,1 10440 2,39 

16 157 40,8 199 28,8 8940 2,13 

17 115 32,9 163 34,0 10440 2,33 

28 101 32,4 162 33,2 10230 2,43 

29 65 35,1 172 31,3 9770 2,37 

20 52 39,4 173 30,5 9370 2,26 

21 56 33,5 177 29,1 9270 2,17 

22 52 45,5 178 29,7 9570 2,19 

23 133 35,8 208 30,1 9930 2,23 

24 37 32,8 173 32,6 8970 2,42 

 

 

ANEXO  8 – Dados produtivos das 24 explorações, média do período em análise. 
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Exploração 
Gordura 

leite 
(% m/V) 

Proteína do 

leite 
(% m/V) 

Células 

Somáticas 

(x1000 /ml) 

Ureia 

leite 

(mg/L) 

1 3,41 3,02 217 277 

2 3,70 3,16 259 282 

3 3,51 3,19 269 300 

4 3,36 3,10 233 271 

5 3,88 3,14 292 285 

6 3,78 3,13 180 272 

7 3,76 3,21 163 253 

8 3,63 3,13 124 279 

9 3,68 3,12 150 242 

10 3,57 3,11 182 269 

11 3,88 3,22 262 285 

12 3,58 3,14 161 292 

13 3,81 3,13 203 247 

14 3,77 3,19 224 305 

15 3,80 3,20 209 293 

16 3,75 3,20 306 253 

17 3,69 3,10 192 274 

28 3,65 3,11 179 281 

29 3,65 3,18 228 279 

20 3,70 3,19 93 298 

21 4,00 3,09 141 236 

22 3,76 3,16 168 311 

23 3,80 3,13 134 195 

24 3,61 3,15 165 235 

 

 

 

ANEXO  9 – Dados da qualidade do leite das 24 explorações, média do período em 
análise. 
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Exploração 
Palha 

(kg) 

Silagem 

de 

milho 

(kg) 

Silagem 

de erva 

(kg) 

Luzerna 

(kg) 

AC   

Mistura 

(kg) 

AC 

Granulado 

(kg) 

1 2,0 39,5 0,0 0,3 6,4 3,0 

2 1,2 27,1 6,4 0,0 6,2 4,9 

3 1,7 31,1 0,0 0,0 5,7 4,5 

4 1,2 35,8 1,7 0,0 5,5 5,3 

5 1,0 30,1 7,0 0,0 5,3 4,2 

6 1,9 38,2 2,9 0,0 5,7 3,1 

7 1,3 36,8 1,2 0,8 6,0 3,3 

8 1,3 35,8 3,6 0,0 6,6 3,8 

9 1,3 37,3 5,0 0,0 5,5 2,7 

10 1,4 34,3 0,4 3,6 6,3 3,1 

11 0,6 30,1 4,9 0,9 6,0 3,6 

12 1,2 29,8 2,0 0,0 5,6 5,3 

13 0,6 31,0 3,7 1,9 6,0 2,7 

14 1,7 32,3 0,3 0,0 6,0 4,0 

15 1,9 33,3 0,0 0,0 9,6 0,0 

16 1,2 33,1 1,3 3,3 8,5 0,0 

17 1,0 30,7 5,6 0,0 9,4 0,0 

28 1,4 37,0 0,0 0,0 9,0 0,0 

29 1,7 33,1 2,3 0,0 8,5 0,0 

20 1,7 31,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

21 1,3 35,6 5,3 0,1 7,6 0,0 

22 1,1 29,6 4,7 0,3 9,0 0,0 

23 0,0 34,8 3,9 0,0 6,4 0,0 

24 1,9 37,3 0,0 0,0 9,6 0,0 

 

 

 

ANEXO  10 – Dados das forragens e AC das dietas das 24 explorações, média do 
período em análise. 
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Exploração 

Alimento. 

total por 

vacas/dia 

IMS por 

vaca/dia 

(kg) 

PB por 

vaca/dia 

(kg) 

Amido 

vaca/dia 

(kg) 

1 51,09 23,59 3,87 5,80 

2 45,90 23,01 3,85 5,45 

3 42,97 20,29 3,48 4,84 

4 49,45 23,30 4,03 5,74 

5 47,55 22,20 3,64 4,95 

6 51,93 23,05 3,58 5,73 

7 49,28 23,23 3,59 5,97 

8 51,10 22,27 3,62 5,70 

9 51,78 22,77 3,31 5,35 

10 48,15 21,84 3,55 5,35 

11 46,12 20,92 3,45 5,58 

12 43,91 21,32 3,73 5,10 

13 45,90 20,98 3,29 5,09 

14 44,32 20,70 3,44 5,05 

15 44,86 21,63 3,52 5,61 

16 47,39 21,62 3,43 5,49 

17 46,73 21,53 3,51 5,37 

28 47,40 21,82 3,52 5,52 

29 45,49 21,13 3,41 5,54 

20 42,73 20,82 3,40 5,11 

21 49,85 21,26 3,21 5,28 

22 44,67 20,77 3,39 5,26 

23 45,06 20,87 3,07 5,70 

24 48,80 22,60 3,65 5,71 

 

 

 

ANEXO  11 – Dados da composição nutricional das dietas das 24 explorações, 
média do período em análise. 
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