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Resumo 
 

O objetivo neste estágio foi realizar uma caraterização das explorações do Norte 

de Portugal que explique as condições e métodos de produção, de forma a verificar o que 

torna estas explorações mais viáveis.  

A recolha de dados foi realizada segundo o inquérito do projeto Dairy-4-Future, e 

relativa a valores de 2018. A análise de dados foi realizada a nível de todos os fatores de 

produção como a alimentação, a ordenha, terrenos utilizados, e aspetos económicos. De 

forma a quantificar e enumerar o que torna a exploração mais eficiente e se é possível 

adotar as mesmas estratégias e práticas em outras explorações. 

É possível denotar que o maneio nas explorações analisadas é bom, a idade ao 1º 

parto de 24,7 meses é melhor que a média nacional 26,7 meses. Assim como os custos 

associados aos fatores de produção, que conseguem ser bem controlados, onde a 

alimentação, em média, resulta em 47 % dos custos. Verifica-se uma produção de leite 

variada entre as explorações de 6047 L/vaca/ano a 10198 L/vaca/ano, o tipo de ordenha 

e o número de ordenhas diárias não demonstram variações significativas para a produção 

de leite P-value 0,73 e 0,47 respetivamente. 

Verificamos que em termos de alimentação por animal as explorações A e F foram 

as mais conservadoras, que por sua vez reflete na produtividade da exploração devido à 

redução de produção associada. As explorações B, C, D, E, G, H, por outro lado através 

da potencialização dos animais e intensidade de produção alcançam registos muito bons, 

atingindo uma melhoria de 15% em termos de alimentação quando comparado a dados 

nacionais. Um ponto inesperado foi a recria elevada que muitas explorações 

apresentaram, que apesar de definir um melhor futuro para a exploração acarreta custos 

mais elevados a curto prazo. Em termos de produção, observamos um resultado razoável 

quando comparado à média nacional de 8554 L, onde as explorações atingiram em média 

8824,7 L. 

Os índices indicativos de custos com a alimentação estão baixos nas explorações 

como por exemplo, o IOFC é bastante elevado, mostrando que o custo com a alimentação 

corresponde ao nível produtivo dos animais. Estes são os mais importantes uma vez que 

a alimentação é o maior fator da estrutura de custos das explorações. 
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O Norte de Portugal em termos de eficiência é bastante bom, ainda que esteja 

constantemente ameaçado pelo preço do leite e propaganda que afasta o consumidor, 

assim como a crescente urbanização da região. 

 

Palavras-chave: vacas leiteiras, bovinos, produção animal, parâmetros zootécnicos, 

caracterização de explorações 
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Abstract 
 

 The objective of internship was to characterize farms in northern Portugal that 

explain the conditions and production methods used, in order to verify what makes these 

farms more viable. 

 Data collection was performed according to the Dairy-4-Future project survey 

and for 2018 values. Data analysis was performed on all factors of production such as 

food, milking, land used, and economic aspects. In order to quantify and enumerate what 

makes exploration more efficient and whether it is possible to adopt the same strategies 

and practices in other explorations. 

 It can be noted that the management in the farms analyzed is good, the age at 

the first delivery of 24,7 months is better than the national average of 26,7 months. As 

well as the costs associated with the factors of production, which can be well controlled, 

where food, on average, results in 47% of all costs. There is a varied milk production 

between the farms, from 6047 L/cow/year to 10198 L/cow/year, the type of milking and 

the number of daily milking do not show significant variations for milk production P-

value 0, 73 and 0.47 respectively. 

 We found that in terms of animal feed, farms A and F were the most 

conservative, which in turn reflected in farm productivity due to the reduction in 

associated production. Farms B, C, D, E, G, H, on the other hand, through the 

enhancement of animals and production intensity, reach very good records, reaching an 

improvement of 15% in terms of food when compared to national data. An unexpected 

point was the high number of young animals that many farms had, which, despite defining 

a better future for the farm, leads to higher costs in the short term. In terms of production, 

we observed a reasonable result when compared to the national average of 8554 L, where 

the farms reached an average of 8824.7 L. 

 Indicative rates of feed costs are low on farms, for example, the IOFC is quite 

high, showing that the cost of feed corresponds to the productive level of the animals. 

These are the most important since feed is the biggest factor in the cost structure of the 

farms. 

 The north of Portugal in terms of efficiency is quite good, although it is 

constantly threatened by the price of milk and advertising that drives consumers away, as 

well as the growing urbanization of the region. 
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1. Introdução 
 

 O sucesso de uma exploração leiteira como é de suspeitar está dependente de 

inúmeros fatores, entre os quais o leite é apenas um deles. De modo a ocorrer uma 

produção de leite eficiente devemos começar por realizar uma produção baseada em boas 

práticas, tendo este ponto assegurado iremos passar por um número de fatores que no seu 

conjunto constituem uma produção eficiente. 

 A produção leiteira na zona Norte de Portugal é de elevada importância pois a 

bacia leiteira entre Douro e Minho é uma das maiores fontes de leite de todo o país. A 

história desta produção passa por ser operações familiares onde os encargos são 

distribuídos pelos membros da família, sendo que o tipo de produção é quase 

exclusivamente intensivo.  

 No entanto, aparecem algumas explorações com uma estrutura e orientação 

empresarial individual ou em forma de sociedade de agricultura de grupo, por quotas e 

outro tipo de sociedades. Os titulares das explorações são maioritariamente do sexo 

masculino, com uma idade média aproximadamente de 50 anos e formação escolar ao 

nível do 1º ciclo e com atividade exclusiva na exploração (Brito et al., 2007). 

 A evolução deste setor no nosso país durante muitos anos esteve estabilizado, 

sendo que mais recentemente se deu o fim das quotas leiteiras o que alterou o 

funcionamento deste setor e a sua dinâmica nas regiões e pessoas envolvidas. Nestes 

últimos anos verifica-se uma diminuição do número de explorações ainda que a produção 

de leite tenha sido mantida ou até aumentado ligeiramente. No entanto, é de salientar que 

a tendência das explorações que se mantêm ativas é de aumentar a sua dimensão, o que 

nos mostra cada vez mais que este setor é muito competitivo. 

 A prática das explorações intensivas é aumentar a eficiência de produção relativa 

aos preços fixos para obter o máximo de rendimento possível, onde o preço do leite não 

lhes é possível alterar, mas os outros aspetos de produção sim. Podem regular o alimento, 

os animais, e como reutilizar subprodutos da exploração como os efluentes, que por sua 

vez podem aumentar o rendimento da produção vegetal e aumentar a eficiência das 

operações de produção. 
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 Contudo recentemente as preocupações ambientais têm sido cada vez maiores 

levando a um maior controlo e regulação de todos os fatores intervenientes no setor. As 

leis e normas reguladoras de utilizador de certos elementos como a proteína na 

alimentação destes animais ou o azoto que é colocado para suplementar as parcelas de 

terra são muito restritas, e cada vez mais são procuradas alternativas à produção tendo em 

vista estas normas. De fato, as inovações a nível tecnológico permitem um aumento 

significativo dos fatores de produção onde o aumento de conhecimento sobre o organismo 

dos animais nos permite desenvolver dietas, equipamentos e instalações 

incrementalmente superiores de modo a potencializar os recursos da exploração. 

A intensidade de todo este controlo e regulação assim como a má informação da 

população leva a que se levantem dedos a este setor como o culpado por grande parte da 

poluição. 

Como em todas as outras indústrias de modo a ocorrer inovação e 

desenvolvimento, primeiro devemos adquirir dados e depois elaborar uma solução e 

melhorar as técnicas e eficiência de produção. Desta forma, com este estágio podemos ter 

uma imagem mais clara da realidade das explorações do Norte de Portugal para 

posteriormente avaliar, comparar e se possível indicar alterações positivas para aumentar 

a eficiência das explorações. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1.   Caraterísticas do Setor Leiteiro e Norte de Portugal 
 

 De acordo com os dados estatísticos do INE (Instituto Nacional de Estatística) o 

setor do leite é alvo de tratamento de dados regular e podemos verificar informação de 

elevada relevância quanto à evolução deste setor e das explorações que o compõem. 

 Um dos primeiros fatores que se verifica é a alteração na dimensão das 

explorações que aumentaram em oito vezes na última década passando de 4 animais por 

exploração para 34 animais por exploração em Portugal. No conjunto de explorações 

verifica-se um efetivo médio na ordem das 34 vacas em produção sendo que este número 

varia em função do sistema e do regime de exploração, nomeadamente na gestão dos 

partos e taxas de substituição (Brito et al., 2007). Ainda assim, as vacarias com mais de 

20 cabeças aumentaram de 3,2% para 53.1% (INE, 2019). 

 O grau de autoaprovisionamento do leite é muito elevado sendo que desde 2001 

ocorre uma tendência de redução de consumo de leite. O grau de autoaprovisionamento 

em produtos lácteos como os iogurtes por outro lado são reduzidos demonstrando margem 

de expansão para o setor (Instituto Nacional de Estatística, 2016). 

 Com a degradação de preços à produção o setor foi alterado para o aumento da 

produtividade média por animal. O Norte de Portugal atinge valores de produção na 

ordem de 38.5% da produção nacional (Instituto Nacional de Estatística, 2016). 

 Como podemos verificar na tabela 2.1 na última década a variação de animais não 

foi muito drástica considerando que após o término das quotas leiteiras em 2015 verifica-

se uma ligeira redução em animais adultos no Norte de Portugal. 

 

Tabela 2.1 Evolução do número de vacas leiteiras (INE, 2019) 

Localização Vacas leiteiras (milhares) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portugal 255 243 242 237 231 234 243 239 239 235 

Norte 88 83 83 80 80 82 87 85 85 82 
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 As explorações do Norte de Portugal normalmente comportam um menor 

encabeçamento do que a média nacional, ocorrendo uma variação de acordo com a figura 

1 em que de 2009 a 2013 aumentou de 13,2 vacas leiteiras por exploração para 16,8 e de 

2013 a 2016 alterou para 17,8 vacas por exploração. Como podemos observar na tabela 

2.1 o efetivo no Norte tem mantido, e na figura 2.1 podemos ver que o número de animais 

por exploração tem vindo a aumentar ainda que o INE só compreenda dados até 2016, 

estes suportam a desistência de pequenos produtores e o aumento do tamanho das 

explorações que permanecem. 

 

 

Figura 2.1 Vacas leiteiras por exploração (INE, 2019) 

 

 A produção de leite no Norte de Portugal face às variações do setor com a abolição 

das quotas e variação de custos de produção manteve-se estável, como podemos verificar 

na figura 2.2. 
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Figura 2.2 Produção de leite na última década (INE, 2019) 

  

 Em termos médios a produção leiteira apesar de sofrer algumas variações 

nomeadamente em 2013 e 2015, devido principalmente a alterações de medidas políticas 

e legais, apresenta uma produção constante com média de 1848771 t de leite produzido 

(INE, 2019). Em 2013 ocorreram alterações a nível de medidas políticas que afetou o 

setor leiteiro muito como uma crise, e em 2015 viu-se o fim das quotas leiteiras que se 

esperava ser uma alteração bastante positiva (S. F. R. Silva, 2017). A finalização das 

quotas leiteiras acabou por ter efeitos positivos a curto prazo, visto que, muito como as 

quotas, nos anos seguintes a regulação da produção foi realizada por contratos permitindo 

mais liberdades em termos de produção que pré-2015 (Rodrigues, Pitacas e Vaz, 2014). 

A média de produtividade por vaca no Norte de Portugal tem variado na última 

década entre 9400 kg e 8500 por vaca como se confirma na tabela 2.2. A diminuição da 

produção registada nos últimos anos de dados apresentados resulta da limitação à 

quantidade de leite produzido imposta pela empresa de recolha do leite aos produtores, 

desta forma, manter o número de animais e baixar a produção permite atingir o valor 

objetivo de produção e reduzir os gastos com a alimentação dos animais. 
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Tabela 2.2 Produção de leite da última década (adaptado de INE, 2019) 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produção de 

Leite (t) 
785274 747184 752717 753551 730824 758041 783958 731077 727082 

Vacas leiteiras 

(milhares) 
88 83 83 80 80 82 87 85 85 

Produção por 

vaca (kg) 
8923.6 9002.2 9068.9 9419.4 9135.3 9244.4 9011 8600.9 8553.9 

 

 Na estrutura de custos de uma exploração da bacia leiteira Entre Douro e Minho, 

na figura 2.3, o custo das matérias-primas consumidas é a fatia mais custosa com cerca 

de 67,3% dos gastos, de seguida os fornecimentos e serviços externos com cerca de 29,3% 

dos gastos e de seguida os custos com ativos biológicos com 1,8% (Rodrigues, Guimarães 

e Oliveira, 2012; Rodrigues, 2013). 

 

Figura 2.3 Custos de Produção (Rodrigues, Guimarães e Oliveira, 2012; Rodrigues, 2013) 

 As explorações têm de ser encaradas como empresas em que o objetivo é ser o 

mais lucrativo possível, e uma vez que o produto a vender é leite cru, então uma 

exploração é tanto mais eficiente quanto mais leite vender ao menor custo de produção. 

Para tal, muitos fatores intervêm como os já falados anteriormente entre os quais a 

alimentação adquirida ao exterior é bastante importante, no entanto o leite tem de ser tido 

em grande consideração pois é recebido a preço quase fixo variando ligeiramente 
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conforme a qualidade química. Problemas surgem quando este não tem qualidade 

sanitária. 

 Em Portugal continental a média de idades ao primeiro parto é de 26,7 meses e a 

produção de leite por animal nos 8500 litros (Anable, 2017; INE, 2019). No entanto, 

apenas 1631 explorações realizaram o contraste leiteiro em 2017 e as propriedades do 

leite consistiam em 3,67 % para o teor butiroso e 3,24 % para o teor proteico, para 

produções normalizadas aos 305 dias (Anable, 2017). Na tabela 2.4 podemos verificar 

melhor o panorama de valores registados sobre estas caraterísticas. 

Tabela 2.3 Valores produtivos comparativos 

 
Idade ao 1º Parto 

(meses) 

Leite produzido por 

vaca (litros) 
Teor Butiroso (%) Teor Proteico (%) 

(Anable, 2017). 26,7 9500 3,67 3,24 

(Kaufman et al., 

2018) 
- 12546 4,18 2,88 

(Palma, 2016) - 11938 3,9 3,19 

(Lemos, 2015) 29 - - - 

(Cardoso, 2014) - 10620 3,27 3,19 

Valores normais 22-24 >7500 3,5-4 3-3,3 

Valores ideais 24 8300 4,12 3,33 

Valores críticos >26 <7500 <3,5 <3 

 

 Considerando os valores de (Anable, 2017) o standard da produção média em 

Portugal, os valores podem variar conforme os contratos, estes encontram-se dentro da 

normalidade sem penalização ou bonificação. Isto é, conforme o controlo de qualidade 

de uma empresa de recolha de leite, como por exemplo a Agros, em 2018 os valores 

normais aceitáveis eram bastante próximos dos reportados neste exemplo, o teor de 

proteína em 3,2%, o teor butiroso em 3,7%. 

A idade ao primeiro parto é um valor que deveria estar mais próximo dos 24 

meses, pois quanto mais cedo for esta idade menor será o tempo em que os animais estão 

a consumir recursos e não estão a gerar retorno para a exploração (Moitoso, 2010). Isto 

é, em termos de valores e objetivos quanto á idade ao primeiro parto, o pretendido é que 

esta determine o período não produtivo das novilhas, sendo bastante aceite que estas 

tenham o primeiro parto com 2 anos de vida, mas os valores reportados são mais elevados 

onde o Norte de Portugal reporta 26,7 meses (Cruz, 2013; Anable, 2017). Por outro lado, 
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nem sempre a idade ao primeiro parto é indicador de eficiência como mostra (Rodrigues, 

Guimarães e Oliveira, 2012), onde a exploração com maior idade ao 1º parto atinge uma 

maior redução de custos reprodutivos. 

 A variação de produção entre explorações que praticam 2 ordenhas para 

explorações que praticam 3 ordenhas como as tabelas 2.4 e 2.5 indicam (Domingues, 

2018). 

 

Tabela 2.4 Produção de leite por número de ordenhas diárias, adaptado de (Domingues, 2018) 

Número de Ordenhas Diárias Produção de Leite (kg/dia) 

2 19.5 

3 24.8 

4 19.3 

 

 

Tabela 2.5 Comparação percentual de produção entre número de ordenhas ,1(Azevedo, 2014) 2(Penry et al., 2018) 

 

  

Desta forma verifica-se que a produção de leite difere conforme o número de 

ordenhas onde o máximo de produção é atingido com 3 ordenhas por dia, até valores de 

27,2% (Domingues, 2018), ainda que seja mais realista 11% como indica (Penry et al., 

2018). Este fenómeno ocorre devido ao melhor intervalo entre ordenhas e o estímulo 

acrescentado de maior remoção de leite (Azevedo, 2014). 

 A média de produção de leite por dia é superior em vacas ordenhadas com robot 

em comparação com a ordenha convencional onde as vacas são ordenhadas duas vezes 

por dia. No entanto, não é tão elevada comparada com vacas ordenhadas três vezes por 

dia na ordenha convencional (Azevedo, 2014). Ao passar de um sistema de ordenha 

convencional para um robot de ordenha é pressuposto que o aumento de ordenhas diárias 

 Número de Ordenhas Diárias 
Aumento relativo a ordenha 

convencional e 2 ordenhas diárias 

Ordenha Convencional 2 - 

Robot 3 11% (2) 

Robot 3-4 15% (1) 
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assim como a redução de mão-de-obra alocada levem a melhor rendimento de produção 

(Pedrosa, 2016). 

A implementação de um robot de ordenha normalmente implica variações na 

componente de produção leiteira da exploração, onde a média de litros produzidos 

aumenta mas com semelhante redução de teor proteico e/ou teor butiroso (Azevedo, 2014; 

Pedrosa, 2016). 

 Visto que o leite é a fonte de rendimento das explorações, o impacto que doenças 

como mastites causam a nível de quantidade e qualidade do leite irá refletir-se a nível 

económico (Aires, 2010). Apesar das penalizações e/ou bonificações na qualidade do leite 

não serem substanciais, a quantidade de leite baixa de forma notória, e os prejuízos diretos 

são grandes. Contudo também ocorrem custos associados ao tratamento e movimento de 

animais/refugo. 

 

2.2.   Caraterísticas das Explorações 
 

2.2.1.  Sistema de Produção 
 

 A raça de eleição para as explorações do Norte de Portugal é a Holstein-Frísia, 

que é capaz de uma produção e eficiência de produção leiteira inigualável pelas outras 

raças de bovinos. Esta, conhecida pela facilidade de produção de leite em quantidades na 

ordem dos 8000 litros permite mais eficientemente adaptar à economia de escala do setor. 

 Na região deste estágio está englobada a bacia leiteira de Entre Douro e Minho 

que é caraterizada pela proximidade à costa permitindo uma amenização do ambiente 

ajudando na regulação da temperatura das explorações durante todo o ano. Esta área 

também detém maior concentração de produção sobretudo no concelho de Vila do Conde, 

Póvoa de Varzim e Famalicão. A densidade pecuária é de 5,4 CN por área (ha) de SAU 

(Brito et al., 2007). 

 O sistema de produção é intensivo com a distribuição de partos ao longo do ano e 

a finalidade é a produção de leite, onde mais recentemente poucas explorações alteraram 

esta finalidade, optando pela produção de queijo e iogurte. A esmagadora maioria das 

explorações procede a uma produção intensiva com a visão de que a vacaria é uma 
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empresa em que se deve obter o máximo de lucros e eficiência possível, no entanto outros 

problemas são levantados. Com o aumento de objetividade pode-se começar a questionar 

sobre o bem-estar dos animais, onde este não deixa de ser uma prioridade. Desta forma é 

muito importante para todos os agentes envolvidos no setor que disponham de boas 

práticas para o bem estar animal, identificar falhas a este nível e corrigir estas ações 

(Pereira, 2018). 

 O balanço entre todos os fatores intervenientes numa produção leiteira é muito 

difícil de adquirir, desta forma o apoio técnico é muito importante e podemos dizer que 

este ocorre em bastantes áreas da produção como por exemplo para estabelecer dietas, 

para fertilizar os terrenos, para aconselhar movimentos de animais, para gerir animais, 

para processos de reprodução, para a saúde dos animais, entre outros (Ribeiro, 2013). 

 As vacas como são o fator mais importante de qualquer produção leiteira têm 

bastante relevância na produção, onde a sua conformação ou tipo pode afetar a sua 

longevidade, produção e maneio. Ou seja, um animal com boas caraterísticas e bom tipo 

de funcionamento terá grande possibilidade de produzir muito leite em múltiplas 

lactações. O método utilizado para a avaliação externa dos animais é chamado de 

classificação morfológica, e é baseado na comparação de animais em individual com um 

“animal ideal”. A utilização desta ferramenta pelos produtores pretende que o 

melhoramento da conformação das vacas assim como seleção dos melhores touros para 

emparelhamentos dê origem a animais mais próximos do “animal ideal”, e por sua vez 

gerar animais com maior potencial produtivo (Almeida et al., 2016). 

 Em complementação com o animal, um fator de elevada importância para a 

produção é a eficiência alimentar das vacas. O investimento e seleção de genética quando 

utilizado com uma alimentação que promove boa digestibilidade e ingestão não só 

melhora em termos de produção leiteira como reduz as excreções das vacas (Casper, 

2008).  

 

2.2.2. Encabeçamento e Utilização de Terras 
 

 

 No Norte do país verifica-se muito a limitação de espaço e como tal, em termos 

de CN/ha é muito mais elevada que outras zonas do país. Apesar de ser a maior fonte de 
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produção de leite o Norte de Portugal, mais propriamente o Entre Douro e Minho, ao 

longo do tempo foi sendo cada vez mais urbanizado ao ponto de afetar a expansão das 

explorações e a capacidade agrícola das mesmas. 

 Ainda que no Entre Douro e Minho muitas das explorações tenham desaparecido, 

as que persistiram aumentaram o seu tamanho e produção, pelo que continua a haver 

necessidade de áreas para satisfazer os níveis de produção das explorações que pretendem 

produzir a sua própria forragem e ser mais autossuficientes na alimentação. De modo a 

produzir a sua própria silagem de milho e silagem de erva necessitam de mais terrenos, 

mas também para a dispersão de efluentes que é uma preocupação crescente neste tipo de 

região. Assim, apesar das explorações se terem tornado maiores, este crescimento por 

vezes não é acompanhado em todas as áreas,  muitos produtores alteraram a sua gestão e 

passaram a comprar o restante das forragens que não conseguem produzir (Rodrigues, 

Guimarães e Oliveira, 2012). 

 Produção à base de milho entre Maio e Setembro, com uma utilização 

praticamente total dos solos. A cultura de inverno é normalmente uma mistura de culturas 

onde a dedicação dos solos é também muito elevada, mas os produtores realizam 

diferentes divisões de solo para silagem de erva e erva para consumo direto. 

 No que respeita à dimensão física das explorações, estas apresentam uma 

superfície agrícola utilizada (SAU) média de aproximadamente 10 ha. Estas são 

exploradas sobretudo por conta própria (5,6 ha) e arrendamento (5,4 ha). A produção 

forrageira utiliza ciclos periódicos bem definidos, quantidades elevadas de fertilizantes 

orgânicos e minerais, herbicidas, pesticidas e água de rega. A utilização de um número 

de espécies forrageiras de elevada capacidade produtiva normalmente restrita, dentro de 

duas famílias, gramíneas e leguminosas determina a simplificação do ecossistema com 

uma diminuição, por norma, da biodiversidade (Brito et al., 2007). 

 

2.2.3. Alimentação 
 

 Os bovinos são ruminantes, o que lhes confere uma capacidade muito interessante 

de digerir hidratos de carbono complexos, através de fermentação. No seu rúmen existem 

microrganismos que ligando ao alimento quebram as ligações e produzem ácidos gordos 

voláteis que por sua vez conferem a energia que o animal necessita (Pereira, 2010). 
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 A fonte de alimento destes animais é muito estudada por todo o mundo, uma vez 

que para melhorar a eficiência destes temos de entender os processos que lhes permitem 

usar estas matérias primas como fonte de energia e alguma proteína. Como tal, é comum 

realizar análises e ajustar a dieta às matérias primas uma vez que estas são todas 

diferentes, e qualquer diferença como por exemplo na digestibilidade pode resultar em 

catástrofe para o animal (Casper, 2008; Hutjens, 2008). 

A dieta destes animais é bastante regulada e compartimentada dependendo de 

vários fatores, entre os quais o estado reprodutivo dos animais e número de lactação, 

permitindo uma maior eficiência de produção. Carateristicamente esta é composta por 

alimento composto, palha, silagem de milho e silagem de erva. No entanto a produção de 

silagem de erva e milho por parte da própria exploração faz com que ocorram variações 

nas composições destes elementos da dieta, assim como na composição do alimento 

composto que é normalmente formulado para complementar a silagem produzida pela 

exploração, o que por sua vez faz com que varie a produção leiteira destes animais 

(Hutjens, 2008; Faria, 2019). 

 De todos os avanços na área da produção leiteira, os avanços a nível da dieta e 

conhecimento do trato digestivo e todos os fatores intervenientes na sua digestão tem sido 

muito importantes e esclarecedores, permitindo uma dieta e alimentação de precisão com 

um aproveitamento muito maior do alimento e melhorando a produção leiteira (Faria, 

2019). 

 Entre todos os fatores intervenientes numa exploração, a dieta é sem duvida o que 

mais afeta a capacidade de uma exploração ser rentável uma vez que os custos com a 

alimentação podem representar 50-68% do custo do litro de leite produzido (Aires, 2010; 

Rodrigues, Guimarães e Oliveira, 2012; L. C. B. Silva, 2017).  

 Os programas de informática que estão à disposição do produtor permitem 

formular a dieta ao menor custo, pelo que este consegue tomar decisões rápidas e ajustar 

a dieta à variação constante dos preços dos alimentos. Assim como a produção de silagem 

de milho e erva ajuda no controlo e redução dos gastos com esta que é a maior fatia dos 

custos de produção, e adquirir alguma independência dos custos dos alimentos adquiridos 

ao exterior da exploração que o produtor não controla. Apenas com a produção de silagem 

interna, em vez de a adquirir ao exterior, pode levar a reduções dos custos com a 

alimentação na ordem dos 12,1% (Rodrigues, Guimarães e Oliveira, 2012).  
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 A composição da dieta não é fácil e depende de vários fatores entre os quais o 

estado fisiológico do animal e o estado de desenvolvimento têm papeis muito 

preponderantes visto que se pode afetar o rendimento da exploração devido a pequenas 

oscilações nos valores dos componentes químicos destas (Hutjens, 2008). 

 Certos autores têm opiniões diferentes, no entanto na região em questão uma 

possibilidade é 35 kg de silagem de milho, 2,5 kg de silagem de erva, 1,5 kg de palha e 6 

kg de uma mistura de matérias-primas, sendo o restante alimento concentrado 

suplementado no sistema automático de ordenha até um máximo de 8 kg/vaca/dia 

(Azevedo, 2014). Por outro lado diferentes explorações aplicam diferentes composições 

de dieta que apesar de variarem percentualmente entre os componentes na maior parte 

das vezes os componentes em si são os mesmos, como o seguinte exemplo apresentado 

pelo o mesmo autor em relação a uma exploração diferente mas com produções 

diferentes, 40 kg de silagem de milho, 1,5 kg de palha, 5,5 kg de uma mistura de matérias-

primas e o alimento concentrado para vacas leiteiras fornecido no sistema automático de 

ordenha, até um máximo de 8 kg/vaca/dia. Estes valores são bastantes variáveis e voláteis, 

não só pelo custo das matérias primas, como pela constante alteração de necessidades dos 

animais assim como objetivo da exploração, como podemos verificar na tabela 2.6, e a 

representação gráfica da média de todas as dietas exemplo da tabela 2.6 estão na figura 

2.4 

 

Tabela 2.6 Exemplo de dietas para vacas leiteiras (Azevedo, 2014; Faria, 2019) 

 Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo 4 Exemplo 5 Exemplo 6 

Silagem de milho kg 35 40 36 24,5 30 35 

Concentrado kg 14 13,5 9 7,5 8 8,5 

Palha kg 1,5 1,5 1,5 - 1 1,5 

Silagem de erva kg 2,5 - - 15,7 2,5 - 
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Figura 2.4 Média de dietas exemplo em matéria seca de vacarias do Norte de Portugal  

 

Figura 2.5 Curva de necessidades energéticas e estado fisiológico (Rodrigues, Guimarães e Oliveira, 2012) 
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 Como podemos ver na figura 2.5 os riscos de uma errada alimentação são elevados 

e constantemente variáveis podendo onde se tivermos uma oferta de alimento 

generalizada podemos estar a subalimentar alguns animais e a sobrealimentar outros. A 

boa gerência da alimentação dos animais passa por um limiar muito estreito onde se deve 

alimentar no limite do que o animal permite saudavelmente, e para tal o acompanhamento 

técnico a nível nutricional é uma necessidade nas explorações leiteiras (Pedrosa, 2016). 

 Atualmente a mentalidade do setor deixa de ser o aumento de ingestão de matéria 

seca para maximizar produção, mas sim o aumento da eficiência alimentar. Ou seja, 

aumentar a taxa de conversão entre alimento e leite, que por sua vez leva a outros 

benefícios que não menor alimento por quilograma de leite produzido, como a diminuição 

de efluentes produzidos e redução da pegada ecológica (Khiaosa-ard e Zebeli, 2014). 

A contabilização da quantidade de alimento consumido pode ser avaliada de 

várias formas, ainda que para métodos comparativos e de melhor compreensão, as duas 

fórmulas seguintes são pertinentes. 

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙/𝑎𝑛𝑜 (𝑘𝑔) =  
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔) =  
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝐿 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜
 

 Enquanto a primeira fórmula é melhor indicador na identificação de 

sobre/subalimentação das vacas, a segunda fórmula é mais indicadora de 

sobre/subalimentação para o nível produtivo dos animais. 

 Na última década esta transição de produtividade máxima para eficiência de 

ingestão tem sido gradual, mas ao longo do caminho foram realizados vários estudos e 

descobertas que nos permitiram atingir eficiências cada vez maiores. A eficiência 

alimentar está diretamente ligada à digestibilidade dos alimentos assim como à densidade 

energética da dieta (Casper, 2008). 

 Com as crescentes preocupações ambientais e leis impostas a restringir poluentes 

este é certamente um caminho a seguir, onde os benefícios do foco na eficiência alimentar 

podem trazer uma melhor produção. Mas acima disto, pode também aumentar a eficiência 

ecológica e com um pouco de marketing pode ser o impulso que o setor necessita para 

alterar a imagem errada de que o consumo de leite está a matar o planeta e mostrar através 

de dados reais e comparações que eficiência de produção é o futuro (Fonseca, 2010).  
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 Contudo, as vacas em produção devem comandar atenção especial pois são 

animais que mobilizam bastante reservas corporais para a produção, desta forma correm 

o risco de melhorar a eficiência alimentar a curto prazo comprometendo a saúde e 

fertilidade assim como eficiência produtiva (Khiaosa-ard e Zebeli, 2014). 

 

2.2.4. Aspetos Económicos 
 

 Vários são os fatores que influenciam os custos numa exploração leiteira, sendo 

que a alimentação e reprodução correspondem à maior fatia (Pinheiro, 2013). Entre todos 

os objetivos de uma exploração leiteira acima de tudo o fator primordial deve ser o 

controlo de custos. 

O custo da alimentação pode representar 50 a 68% do custo total do leite 

produzido na bacia leiteira de Entre o Douro e Minho (Rodrigues, Oliveira e Guimarães, 

2011) . Os preços das matérias-primas estão em constante variação, sendo que a utilização 

de aplicações informáticas que ajudem o produtor de leite a criar dietas ao mínimo custo, 

permite que tome decisões muito rápidas sobre os alimentos que vai utilizar no misturador 

Unifeed. A produção de forragens de elevada qualidade na própria exploração, como o 

milho e o azevém para silagem, contribui para diminuir a dependência nos preços dos 

alimentos comprados, fator que o produtor individual não controla (Rodrigues, Oliveira 

e Guimarães, 2011). 

Para a determinação da percentagem de custo da alimentação nos custos totais é 

utilizada a seguinte fórmula: 

% 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 =

(( 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 +𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 +𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠)∗100)

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  

Uma vez que os alimentos concentrados oferecidos às vacas são uma fonte enorme 

de energia que por sua vez leva a um aumento de produção por parte dos animais, então 

o que se deverá pretender é o maior uso possível deste produto. No entanto, estas fontes 

de carbohidratos facilmente fermentáveis e pobres em fibra quando utilizados em grandes 

quantidades podem levar à ocorrência de acidose ruminal e outras patologias associadas, 

bem como diminuição de gordura no leite que é um ponto de desvalorização do mesmo 

(Pereira, 2010). 
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A otimização da taxa de ingestão em vez de maximizar a ingestão de matéria seca 

leva a melhor resultados económicos, sendo que quanto mais matéria seca for consumida 

maior será a produção em geral, mas com a limitação de que estão a ser ultrapassados 

limites físicos da vaca afetando a digestibilidade e originando problemas no seu 

metabolismo (Conrad, Pratt e Hibbs, 1964; Nocek e Tamminga, 1991; de Souza et al., 

2018). 

De modo a obter um melhor esclarecimento quanto ao peso da alimentação para 

a economia da exploração, por vezes utiliza-se o IOFC (receita após custo da alimentação) 

(Buza et al., 2014). Este conjuga o cálculo de receitas obtidas pelo leite e a subtração do 

custo da alimentação segundo a seguinte fórmula: 

𝐼𝑂𝐹𝐶=(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 ×𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜)−𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 

O IOFC é uma boa métrica para ajudar com decisões relativas à alimentação e 

maneio a curto prazo, mas não é recomendado para avaliação de desempenho a longo 

prazo pois está dependente de dois fatores voláteis, o preço do leite e o preço das matérias 

alimentares (Buza et al., 2014; Mateus, 2019). 

No entanto, de modo conseguir avaliar as explorações utilizando este método é 

necessário valor de referência para comparação. Para tal são estabelecidos limites, um 

superior e um inferior, estes são referidos como benchmarking para a métrica do IOFC 

(Mateus, 2019). 

 
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

=  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (𝐿) 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎/𝑣𝑎𝑐𝑎
/𝑑𝑖𝑎 –  0,6 𝑥 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎/𝑣𝑎𝑐𝑎/𝑑𝑖𝑎  

 
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

=  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 (𝐿) 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎/𝑣𝑎𝑐𝑎
/𝑑𝑖𝑎 –  0,4 𝑥 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎/𝑣𝑎𝑐𝑎/𝑑𝑖𝑎  

 

Se o valor de IOFC estiver abaixo ou no limite inferior é indicativo de que a 

exploração tem um valor de custo com a alimentação elevado para a produção média de 

leite. O inverso, onde o IOFC da exploração se encontra no limite superior ou acima é 

indicativo de que a exploração tem boa eficiência alimentar e gestão do efetivo (Mateus, 

2019). 
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Enquanto esta ferramenta é um bom indicativo de gestão alimentar, e relacionar o 

custo da alimentação ao nível produtivo das vacas, não oferece uma relação entre os 

custos totais da exploração e a produtividade. 

Um dos maiores custos com a produção leiteira a seguir à alimentação é o custo 

com veterinário e/ou medicamentos. Os elevados gastos com tratamento sanitário são 

normalmente devido a outras situações como a alimentação irregular ou mau maneio, no 

entanto, como se trata de explorações com sistema intensivo de produção, todos os fatores 

envolventes com a produção são levados aos limites sendo que depois é necessário ajudar 

as vacas. Estas situações sanitárias podem ser mitigadas com bom controlo e sistema 

integrado e continuo de acompanhamento de profissionais (Lhermie, Tauer e Gröhn, 

2018; Odermatt, Keil e Lips, 2019). Como por exemplo, em caso de alimentar de forma 

a obter o máximo de produção de leite possível do animal e extrair o máximo de lucro 

dos animais, leva a que casos de acidose sejam bastantes regulares que posteriormente é 

necessário serem tratados.  

Também a nível reprodutivo quando se trata de explorações que pretendem 

funcionar ao máximo de rentabilidade, os níveis reprodutivos dos animais são muito 

explorados visto que cada dia a mais no intervalo parto-fecundação ou número de 

inseminações, são custos acrescidos para a exploração assim como uso de recursos que 

poderiam ser empregues de melhor forma noutra área da exploração. A baixa eficiência 

nesta parte da produção pode levar a perdas na ordem dos 9000€ por ano em explorações 

com 100 animais em produção (Rodrigues, Guimarães e Oliveira, 2012). 

 Uma vaca que exiba sinais de estro de modo cíclico após o parto e fica gestante à 

primeira inseminação é um animal com boa fertilidade (Pacheco, 2013). Desta forma, os 

parâmetros reprodutivos aumentam o seu peso económico quanto menos eficientes forem 

os animais e a equipa técnica. 

 Este parâmetro compreende então o intervalo parto-inseminação, intervalo entre 

partos, período seco, idade ao primeiro parto, taxa de animais em lactação e taxa de 

substituição e refugo. 

Em sistemas de produção intensivos como é o mais comum no Norte de Portugal 

o parâmetro reprodutivo é de elevada importância, pois a recria tende a ser realizada 

internamente às explorações e daí tentar reduzir a dependência do futuro da exploração 

no exterior. Como os fatores reprodutivos têm um impacto tão elevado na exploração 
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estes valores têm de ser monitorizados e avaliados com rigor (Moitoso, 2010). As 

explorações devem ter objetivos a atingir de modo a que os custos não sejam exagerados 

a ponto de comprometerem a rentabilidade, e o futuro da exploração, estes devem estar 

compreendidos dentro de certos valores como a tabela 2.7 demonstra. 

 

Tabela 2.7 Indicadores reprodutivos (Pacheco, 2013; Pinheiro, 2013; Rodrigues, Oliveira e Guimarães, 2011) 

Indicador Valor normal Valor crítico Valor objetivo 

Intervalo Parto- Inseminação 

Fecundante (dias) 
90-110 >120 85-100 

Intervalo entre partos (dias) 365 >395 365-380 

Período Seco (dias) - - 45-60 

Idade ao 1º parto (meses) 22-24 >26 24 

Taxa de substituição (%)  >20 - 

Vacas em lactação (%) 80-90 <80 - 

 

Como (Rodrigues, Guimarães e Oliveira, 2012) investigaram, a parte de 

reprodução quando ajustada a uma economia comparável com a atual em que o preço do 

litro de leite é de 0,32€, e tentaram chegar aos valores perdidos ou poupados pelos 

produtores conforme os dados se ajustavam aos recomendados ou não. Se o intervalo 

entre partos médio da exploração variar entre 365 e 395 dias, o criador perde 1,03 

€/dia/vaca/ano na exploração. A idade ao parto ideal nas novilhas é ≤24 meses, e por cada 

mês além dos 24 meses de idade média ao parto das novilhas que parem na exploração, o 

criador perde 31,03 €/ mês. 
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3. Objetivos 

 

 Este trabalho tem por base a analise de várias explorações em que uma das únicas 

coisas em comum é serem bem-sucedidas. O objetivo do trabalho é realizar uma 

comparação e analise SWOT das explorações, e assim conseguir identificar os fatores que 

tornam cada exploração bem-sucedida e como aplicar os pontos fortes de umas 

explorações para ajudar com os pontos fracos de outras explorações. 

 Como as explorações utilizam diferentes fatores de produção como por exemplo 

o sistema de ordenha, o que se pretende é que a análise e o tratamento de dados mostrem 

a adaptabilidade desses fatores e a viabilidade da sua aplicação a outras explorações. 

  

4. Materiais e Métodos 

 

Este estudo tem por base um inquérito de um projeto europeu Dairy4Future que 

pretende focar em analises de pontos fortes e fracos da do setor leiteiro na costa atlântica, 

fomentar a resiliência económica, melhorar a utilização de recursos e determinar a 

sustentabilidade de sistemas leiteiros para o futuro (https://dairy4future.eu/about-

dairy4future/, consultado a 23/03/2019).  

Ainda que o inquérito se foque na região atlântica, para este estágio foram 

realizados inquéritos relativos ao ano de 2018 na região Norte de Portugal. E estes serão 

os utilizados para o efeito deste relatório, 1 exploração na zona de Aveiro e 7 na zona 

Entre Douro e Minho e Norte. As atribuições de vacarias para a realização do inquérito 

não foram predeterminadas, mas sim atribuídas ao longo da realização prática dos 

mesmos. 

Este inquérito encontra-se dividido em três ficheiros Excel onde um focava-se nas 

caraterísticas gerais da vacaria e da gestão da mesma. O segundo ficheiro baseava-se na 

recolha de dados sobre todas as caraterísticas da vacaria como o efetivo alimento, solos, 

serviços realizados e organização ao longo do ano. O terceiro ficheiro lidava com os 

aspetos económicos das vacarias. 
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Ao todo perfazia um total de 26 folhas Excel e cerca de 1000 campos a preencher, 

ainda que em algumas vacarias não houve disponibilização de dados mensais como o 

segundo ficheiro do inquérito pedia. Podemos ver nas seguintes figuras 4.1, 4.2 e 4.3; 

 

Figura 4.1 Ficheiro 1 do inquérito 

 

 

 

Figura 4.2 Ficheiro 2 do inquérito 
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Figura 4.3 Ficheiro 3 do inquérito 

As explorações às quais foram realizados os inquéritos apesar de serem diferentes 

em muitos dos aspetos, são produções de mérito. Desta forma, através da análise de dados 

relativos a metodologias e técnicas de trabalho diferentes o pretendido é verificar quais 

os seus pontos fortes e os seus pontos fracos de modo dar a entender como estas 

explorações se adaptaram à dura realidade e persistiram. 

Nas explorações não informatizadas, o tipo de registo encontrado varia entre 

simples cadernos e agendas, onde eram anotadas datas de partos, inseminações, 

diagnósticos de gestação e datas de secagem, ou mapas de estábulo, mais ou menos 

atualizados. Desta forma, é preciso recorrer também ao auxílio do livro oficial de registos 

de animais (Camarneiro, 2015). 

Em relação às vacarias que possuem programa informático, o cenário nem sempre 

é diferente. A complexidade de alguns dos programas adquiridos, é a principal razão 

apontada para o seu subaproveitamento. Apesar disso, um ponto importante a focar, é a 

rapidez com que se obtêm os dados pretendidos quando as vacarias se encontram bem 

informatizadas (Camarneiro, 2015). 

Desde explorações com tamanhos consideravelmente diferentes a explorações que 

realizam a ordenha com robots, os dados adquiridos são relativos a dinâmica do efetivo, 

dados económicos (despesas, compras, receitas), alimentação, produção de leite, 

utilização de terras, aquisição de serviços e custos com o veterinário e medicação. 
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Os dados relativos à dinâmica do efetivo foram retirados ou do sistema 

informatizado das explorações ou da listagem de existências do SNIRA, utilizando 

valores médios para obter resultados o mais objetivos possíveis. Como ocorre fluxo de 

entrada e saída de animais constante ao longo do tempo, em explorações com sistema 

informático foram recolhidos dados médios das existências ao longo do mês. Nas 

listagens de existências para realizar a dinâmica do efetivo foram retiradas listagens 

mensais onde constatavam idades de nascimento e saída assim como sexo dos animais, 

razão de saída e código de identificação. Através da idade de nascimento e subtraída à 

data do mês permitiu diferenciar animais por idades e assim contruir uma tabela de 

presenças mensais de modo a oferecer um panorama do efetivo durante o ano de 2018. 

Em relação à alimentação, os dados referentes a alimentos compostos 

concentrados incompletos foram obtidos diretamente de faturação, assim como em certos 

casos com as forragens. Nas explorações em que produzem as suas forragens os dados 

foram obtidos por registos mantidos pelos produtores da altura em que estas foram 

produzidas. As composições da dieta dos animais foram fornecidas principalmente sob a 

forma de quantidades e por comunicação pessoal com o produtor sendo que em certos 

casos com o acesso ao sistema informático da exploração foi possível obter dados exatos 

da alimentação. A forragem produzida na exploração em algumas explorações era 

controlada através de pesagem e daí ofereciam valores exatos da produção enquanto em 

certos casos esta era estimada através do cálculo de rendimento por hectare e cruzado 

com o número de silos ou atrelados utilizados de modo a oferecer um valor mais preciso. 

A obtenção de valores relativos aos alimentos compostos foi relativamente direta através 

de faturas em que constava a data de entrada na exploração o valor assim como a 

quantidade adquirida. Quanto à diferenciação entre alimentos compostos, isto é, entre 

alimentação de vacas produtoras, secas, novilhas e outros em certos casos era realizada 

em contacto com o produtor e nome do produto na fatura. 

Os dados relativos à utilização de terras foram obtidos diretamente do produtor 

por comunicação e através de registos como os de produção de forragens e o plano de 

gestão de efluentes. No caso de terrenos em que o custo de aluguer era pago em géneros 

foi estimado o valor por parte do produtor de modo a oferecer um valor para os aspetos 

económicos da exploração.  

A aquisição de serviços pela parte dos produtores é em certos casos uma 

necessidade, pois estes não possuem a mão-de-obra suficiente para certas operações. Os 
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dados relativos a estas situações foram retirados de faturas, registos e por comunicação 

pessoal com o produtor. 

Relativamente à produção de leite verifica-se que este é a componente mais 

informatizada e controlada nas explorações, com sentido visto que é a principal fonte de 

receita. Os dados relativos a este tópico foram retirados de relatórios de venda ou faturas 

de leite assim como de registos informáticos das explorações. Quanto a esta questão 

podem ocorrer diferenças em termos da valorização do leite visto que nem todas as 

explorações vendem o seu leite à mesma organização, sendo que 1 das explorações vende 

à Proleite e as restantes à Agros. 

Os dados relativos a aspetos económicos que compreendem vários fatores, como 

por exemplo o custo do material da cama dos animais e o valor das medicações dos 

animais, que foram obtidos através de dados do sistema informático da exploração, 

contabilista da exploração e faturas. Nos dados relativos ao alimento composto os dados 

são calculados relativamente a vacas adultas de modo a manter a mesma unidade de 

comparação entre explorações. As forragens, apesar de alguns casos serem 

autossuficientes, foram também estimadas com aquisição de serviços, custo de sementes 

e custo de produção, nos casos em que produzem internamente e apesar de não aparecer 

como custo de forragem comprada este valor está presente nestes componentes. 

Os dados relativos a fertilidade, médico veterinário e medicamentos foram obtidos 

através de faturas, contacto pessoal com o veterinário e sistema informático da 

exploração. A fertilidade e a sanidade animal nas explorações são um fator de elevada 

relevância onde é bastante controlado e a recolha de dados relativos a este ponto foram 

de fácil realização. 

Em relação a dados que por qualquer razão não são controlados pelo produtor ou 

por qualquer outra forma, mas de obtenção indireta, como por exemplo a entrada de 

forragens na exploração que é contabilizado na altura da ensilagem no caso do milho, são 

realizados em contato com o produtor na tentativa de ser o mais objetivo e preciso 

possível. 
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5. Análise Estatística 
 

 Os dados recolhidos para o efeito deste relatório consistem em vários pontos de 

recolha como no caso da dinâmica do efetivo onde foram recolhidas médias mensais, no 

caso de apresentação de dados em valores médios ou valores diretos sem comparação, 

estes foram tratados utilizando o programa Microsoft Office Excel 2016. 

 O tratamento de dados a nível estatístico como comparações de valores ou análises 

de variância, como no caso do número de ordenhas e o leite produzido, foram tratados 

com o programa JMP versão 7, as análises de variância incorreram a um nível de 

confiança de 95%. 

 

 

  



26 
 

6. Resultados e Discussão 

 

6.1.   Sumário das explorações 

 

 A exploração A consiste numa exploração de vacas leiteiras em sistema intensivo 

de produção, a distribuição de partos não tem períodos definidos ocorrendo ao longo do 

ano. Das menores explorações a ser tratadas neste estudo, e também a exploração com 

menor receita visto que entre a sua baixa produção por vaca e ano junta com o menor 

número de animais, no entanto, produz toda a forragem consumida nos seus terrenos. A 

área da exploração dedicada à produção de forragem é suficiente para os animais 

presentes ainda que 12,4 ha de área sejam alugados. 

 A quantidade de leite produzida nesta exploração não é muito elevada, 

especialmente quando comparada a outras explorações deste trabalho, mas a qualidade 

deste é a melhor que se verificou em todo o estágio. Mais detalhes gerais sobre a 

exploração que poderão ajudar a compreender o seu funcionamento pode ser encontrado 

na tabela 8. 

 A exploração B é das explorações com maior efetivo presente neste estudo, e 

como tal, apresenta uma boa produção de leite como se pode verificar na tabela 8. É 

também a exploração com mais área, ainda que seja toda alugada. Realiza a sua própria 

produção de forragens à base de silagem de milho e consociação de forragens durante o 

inverno. 

 A exploração C situa-se entre as explorações com menor efetivo com cerca de 104 

vacas adultas. Conta com 40 ha de área e toda esta é alugada, e como é comum no Norte 

de Portugal também produzem a sua própria forragem. Em termos de estrutura de efetivo 

é bastante semelhante à exploração A, no entanto o consumo de alimento composto é 

mais elevado 123,2 t para 277,06 t. A qualidade do leite é a segunda melhor do estudo, 

mais dados sobre a exploração podem ser verificados na tabela 8. 

 A exploração D conta com o maior efetivo de todas as explorações consideradas 

neste estudo. Atendendo que é também a exploração com maior consumo de alimento 

composto e maior produção de leite. Conta com a maior idade ao primeiro parto, e uma 

apropriada sala de ordenha em carrocel que permite um melhor controlo de tempo de 
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ordenha que ronda as 2 horas. Mesmo com a utilização de chorume, a fertilização dos 

terrenos é complementada com fertilizantes minerais. 

 A exploração E encontra-se no meio das explorações em termos de efetivo, no 

entanto certos pontos são de destacar como a boa produção leiteira, solução de 

alimentação diferente utilizando massa de cerveja para complementar a alimentação das 

vacas. No entanto, é curioso que esta exploração tenha o valor mais baixo de gordura no 

leite a 3,58% ainda que o teor proteico seja de 3,25%.  

 A exploração F conta com um efetivo muito próximo da exploração E no entanto 

as divergências são notáveis. Esta conta com um menor consumo de alimento composto 

e subsequente menor produção leiteira ainda que a qualidade do leite seja mais próxima 

do “normal” a 3,65% de teor butiroso e 3,2% de teor proteico. O comportamento de 

produção leiteira reflete os gastos com a produção, da mesma maneira que a produção 

leiteira por animal/ano como podemos verificar na tabela 8 é a segunda mais baixa do 

estudo. 

 A exploração G é a produção leiteira com o menor efetivo, mas muito intensiva 

no seu método de trabalho. Apesar de contar apenas com 91 vacas a sua produção 

aproxima-se da exploração F, 351489L e 343215L respetivamente. A elevada produção 

por vaca/ano está entre as mais elevadas do estudo, no entanto o contraponto da situação 

é que o consumo de alimentação por animal também é bastante elevado quando 

comparado à mesma exploração F que apresenta produção leiteira semelhante e um 

número muito mais elevado de vacas. 

 A exploração H apresenta o terceiro maior efetivo do estudo, e a segunda maior 

produção de leite, daí ser a exploração com maior produção por vaca/ano do estudo. A 

aquisição de dados em certos pontos faz com que em certas conclusões esta exploração 

seja excluída como na alimentação, pois não contempla todos os dados e não seria 

objetivo utilizar a exploração para valores médios pois iria distorcer os resultados. 

  

 Podemos verificar na seguinte tabela 6.1 um breve sumário dos valores principais 

caraterizadores das explorações tratadas. 
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Tabela 6.1 Resumo de dados gerais das explorações 

 
Vacas 

Adultas 

Animais 

Jovens 

Novilhas 

>12 

meses 

Taxa de 

Substituição 

(%) 

Litros 

Produzidos 

(L) 

Produção 

Leiteira por 

animal/ano 

(L) 

Área 

(ha) 

Tipo e 

Pontos 

de 

Ordenha 

Custo 

Alimento 

(%) 

CN/ 

ha 

Vacaria 

A 
99 54 23 23,2 599668 6057,3 25 

Espinha 

12 
46,9 5,8 

Vacaria 

B 
212 132 56 26,4 1876310 8850,5 65 

Carrocel 

26 
37,9 4,9 

Vacaria 

C 
104 52 29 27,9 861107 8279,9 40 

Espinha 

16 
46,7 3,8 

Vacaria 

D 
218 172 67 30,7 2245196 10299,1 59 

Carrocel 

32 
49,0 5,8 

Vacaria 

E 
141 140 62 44,0 1437856 10197,6 40 

Robot 

2 
59,2 5,9 

Vacaria 

F 
155 80 39 25,2 984778 6353,4 38 

Robot 

2 
40,4 5,9 

Vacaria 

G 
91 93 35 38,5 918312 10091,3 27 

Espinha 

12 
52,8 5,7 

Vacaria 

H 
187 185 82 43,9 1957622 10468,6 - 

Robot 

3 
- - 

Média 151 114 49 32,5 1360106 8824,7 42 - 47,6 5,4 

 

 A tabela 6.1 contempla dados retirados diretamente da exploração e dados 

trabalhados. 

 A taxa de substituição foi calculada pela divisão entre o número de novilhas com 

mais de 12 meses e o número de vacas adultas. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖çã𝑜 (%) =  
𝑁𝑜𝑣𝑖𝑙ℎ𝑎𝑠 > 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

A produção leiteira por vaca/ano foi calculada dividindo os litros produzidos pelas 

vacas adultas.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑐𝑎 𝑒 𝑎𝑛𝑜 (𝐿) =  
𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 

O custo com a alimentação foi calculado segundo a fórmula seguinte. 
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% 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜

=
(( 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 + 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) ∗ 100)

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

  As cabeças normais por hectare foram calculadas usando as cabeças normais totais 

e dividir pelos hectares da exploração. 

 
𝐶𝑁

ℎ𝑎
=

((𝑉𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠∗1,2(
+

−
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜))+(𝑁𝑜𝑣𝑖𝑙ℎ𝑎𝑠∗0.6)+(𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠<12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠∗0,4))

ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜
 

  

6.2.   Aspetos Gerais 

 

Após a recolha de dados, seguiu-se uma análise. Desta forma podemos verificar 

imediatamente alguma variação em termos de efetivos em que a média ronda os 151 

animais adultos que é muito superior à média nacional de 36 animais por exploração. 

Assim como o número de novilhas de substituição seguem valores de 49 animais em 

média ou 32,5 % do efetivo adulto, indicativo de tempo produtivo por vaca reduzido, é 

superior à taxa de refugo normal verificada em grande parte das explorações do país, 

indicando uma forte aposta na recria por parte destes produtores. A tabela 6.2 mostrará 

melhor o panorama do efetivo das explorações: 

 

Tabela 6.2 Animais em estudo 

 Média de animais Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Vacas adultas 151 91 218 50,9 

Novilhas substituição 49 23 82 20.7 

 

Como podemos verificar na tabela 6.2, a média de animais das 8 explorações é 

5,4 vezes superior à média nacional de animais por exploração. No entanto, apesar da 

variação entre explorações ser razoável, podemos verificar que o tamanho de efetivos é 

altamente volátil e valores a comparar têm de reger por uma unidade partilhada a todas 

as explorações, também para manter o máximo de objetividade e claridade de 

visualização dos valores. A utilização do animal ou litro de leite como unidade de 

comparação e obtenção de dados é bastante plausível de forma a demonstrar a eficiência 
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entre as explorações em termos de comparação direta e independente de outros fatores 

que possam interferir na utilização de outras unidades de comparação. 

 Quanto às novilhas de substituição verificamos um valor elevado com média de 

49 animais entre as 8 explorações com um mínimo de 23 animais e um máximo de 91 

animais, no entanto estes números absolutos não são informativos sem contexto. Se 

juntarmos ao fato das novilhas já serem um número elevado e adicionarmos todos os 

animais jovens verificamos explorações em que o número de animais jovens quase iguala 

o número de vacas adultas. Ao tratar os dados de recria com os de animais adultos e 

estabelecermos uma percentagem de animais jovens onde o número médio de animais 

adultos da exploração corresponde a 100% verificamos que o valor de percentagem de 

animais jovens nestas explorações em média ronda os 74%. 

 Este valor é mais exacerbado quando comparado à taxa de substituição das 

explorações que se encontra nos 32,5%. A relação entre a percentagem de animais jovens 

e a taxa de substituição permite então atingir parte da razão da eficiência destas 

explorações, onde a seleção dos melhores animais torna o efetivo melhor a cada ano que 

passa, permitindo aumentos de eficiência constantes. Como podemos verificar na figura 

6.1, os valores para a taxa de substituição para a média das explorações estão piores do 

que o valor critico recomendado de 20%, no entanto em termos de idade ao 1º parto na 

figura 6.2, que é uma outra métrica reprodutiva que foi possível recolher, as explorações 

em estudo estão bastante melhores que o valor critico (Pinheiro, 2013; Pacheco, 2013; 

Rodrigues, Oliveira e Guimarães, 2011). 
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Figura 6.1 Comparação da Taxa de Substituição, (Pacheco, 2013; Pinheiro, 2013) 

 

 

Figura 6.2 Comparação da Idade ao 1º Parto, (Rodrigues, Oliveira e Guimarães, 2011) 

 

Como os números de recria demonstram, a importância desta para os produtores 

é bastante elevada, tal importância pode ser observada na idade ao primeiro parto onde a 

média corresponde a 24,7 meses com um desvio médio de 1,8 meses. Como se verifica 
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na figura 6.2, o valor critico que segundo (Rodrigues, Oliveira e Guimarães, 2011), indica 

o valor a partir do qual as explorações têm custos muito acrescidos. Ou seja, mesmo com 

uma elevada presença de animais jovens, também se verifica uma maior eficiência em 

termos reprodutivos, uma vez que a idade ótima corresponde a 24 meses ao primeiro 

parto, os valores destas explorações correspondem a um valor muito próximo do ideal a 

praticar nas explorações (Pinheiro, 2013; Pacheco, 2013; Rodrigues, Oliveira e 

Guimarães, 2011). 

 Apesar de uma recria maior também acarretar maiores custos, os benefícios estão 

no melhoramento de muitos outros aspetos da exploração como a reprodução, a produção, 

a eficiência alimentar e outros que contribuem para redução do impacto que a elevada 

recria gera. 

 

6.3.   Alimentação 
 

 A alimentação é uma parte da produção de leite que acarreta custos muito 

elevados, atingindo valores superiores a 50% dos custos totais da produção. Desta forma 

para entender melhor o que faz destas explorações diferentes vamos analisar os dados 

referentes a este fator. 

 A uma primeira vista verificamos que a média de alimento composto se encontra 

em 406,1 toneladas por exploração, tendo em conta a média do efetivo por exploração 

constata-se que cada animal adulto consome cerca de 2720,1 kg de alimento composto 

por ano, com um desvio médio de 870,96 kg. Ainda que por si só este valor não nos 

ofereça informação relevante, se analisarmos por exploração verifica-se algo de 

interessante, onde duas explorações com semelhantes efetivos possuíam valores muito 

diferentes de alimento composto, assim como alimento composto por vaca, a exploração 

E com 141 animais adultos e a exploração F com 155 animais adultos em que os valores 

de alimento composto por animal são de 3680 kg e 2211,2 kg respetivamente. Mas se a 

exploração F tem ainda mais animais devia de ter um consumo geral semelhante ao da 

exploração E, o que não se verifica. Para ajudar a compreender o que se passava com os 

valores de consumo de alimento concentrado verificou-se o rendimento dos animais e aí 

estava o detalhe que faltava, a exploração E tinha uma maior produção que a exploração 

F, assim se dividirmos o alimento composto que as vacas adultas consomem por litro de 
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leite produzido verificamos uma média de 0,311 kg de alimento composto por litro de 

leite com um desvio médio de 0,06 kg nas 7 explorações. Isto deve-se a uma falta de 

dados relativa à exploração H, e então esta foi removida deste tópico para não corromper 

os dados. Em mais detalhe, a exploração E tinha um valor de 0,361 kg/L de leite e a 

exploração F um valor de 0,348 kg/L de leite. Ou seja, a exploração F apesar de se 

aproximar do valor de alimento composto por litro de leite produzido da exploração E é 

indicador que a semelhante custo de alimento composto por litro de leite a exploração E 

produz muito mais leite que a exploração F com semelhante número de vacas adultas. 

Estes valores iludem a média das explorações pois a variação entre o máximo e o mínimo 

destes valores é de 0,361 e 0,205 kg/L. Esta variação enorme deve-se à exploração A que 

tende a obter viabilidade através de controlo de custos e dessa maneira os valores de 

consumo de alimento composto são bastante reduzidos, metodologia esta que a certo nível 

é possível observar na exploração F. Assim podemos verificar os valores na tabela 6.3. 

  

Tabela 6.3 Alimentação das explorações por animal 

 Alimento 

concentrado (t) 

Alimento concentrado 

por animal (kg) 

Alimento concentrado por 

litro de leite produzido (kg) 

Exploração A 123,2 1244,4 0,205 

Exploração B 501,5 2365,6 0,267 

Exploração C 277,1 2664 0,322 

Exploração D 778,1 3569,3 0,347 

Exploração E 518,9 3680 0,361 

Exploração F 342,7 2211,2 0,348 

Exploração G 300,9 3306,3 0,328 

Média 406 2720,1 0,311 

  

 Em termos de consumo de forragens ao calcular os quilogramas de forragem 

necessária para obter um litro de leite a média das explorações em estudo foi de 2,2 kg/ 

L de leite com um desvio médio de 0,7 kg/ L de leite, e 18233 kg por animal com um 

desvio médio de 4935 kg por animal. A variação entre valores de consumo de alimento 

composto complementa a discrepância entre valores de consumo da forragem, onde 

explorações com menor consumo de alimento composto têm superior consumo de 

forragem. Isto complementa a hipótese de que explorações com elevado consumo de 
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alimento composto pretendem ser viáveis através de produção ao máximo nível enquanto 

explorações com maior consumo de forragem tendem a ser viáveis pelo controlo de custos 

e diminuição da dependência no mercado exterior que fornece o alimento composto. No 

entanto, o nível produtivo varia muito entre diversos fatores, dos quais a ingestão de 

matéria seca e composição da dieta são fatores causadores de elevada variação (Johnston 

e DeVries, 2018). 

 

 

Figura 6.3 Composição da dieta das explorações 

 

 A composição da dieta como se pode verificar na figura 6.3, é um resumo dos 

valores de cada componente da dieta das várias explorações, aos quais foram calculadas 

as médias para cada componente individual em forma de percentagem da matéria seca e 

resumido para o gráfico. É possível verificar que grande parte da composição da dieta das 

vacas passa pela ingestão de silagem de milho com 45% da dieta, que é produzida nos 

43%

45%

4%

4%
4%

Composição da Dieta

Alimento Composto Silagem de Milho Silagem de Erva Palha Outro



35 
 

terrenos das explorações e pelos produtores, conseguindo assim um melhor controlo sobre 

a silagem de milho administrada às vacas. De seguida a fatia com mais representação é o 

alimento composto que é na sua totalidade adquirido ao exterior. Na fatia chamada Outro 

estão representados outros alimentos na sua maioria forragens, esta engloba pastone, 

luzerna e dreche de cerveja. 

 

6.4.   Utilização de Solos 
 

 A utilização de terrenos verificada nas explorações estudadas é bastante variada 

desde explorações que têm bastante terreno e este é totalmente seu assim como 

explorações em que têm pouco terreno relativo aos animais a alimentar e não são 

autossuficientes nas forragens produzidas por grande margem. 

  

Tabela 6.4 Dados resumo de informação relativa ao solo 

 

Área 

total 

(ha) 

Área 

alugada 

(ha) 

Vacas 

Produção 

Leiteira por 

animal/ano 

(L) 

Leite 

produzido 

(L) 

Peso da 

alimentação nos 

custos (%) 

AC/ l 
CN/

ha 

Exploração A 25 12,4 99 6057,3 599668 46,9 0,205 5,8 

Exploração B 65 65 212 8850,5 1876310 37,9 0,267 4,9 

Exploração C 40 40 104 8279,9 861107 46,7 0,322 3,8 

Exploração D 59,1 20 218 10299,1 2245196 49,0 0,347 5,8 

Exploração E 40 40 141 10197,6 1437856 59,2 0,361 5,9 

Exploração F 38 33 155 6353,4 984778 40,4 0,348 5,9 

Exploração G 27 17 91 10091,3 918312 52,8 0,328 5,7 

Média 42 32,5 146 8589,9 1274747 47,6 0,311 5,4 

 

 A análise de dados para efeitos deste tópico apenas conta com 7 explorações 

devido a insuficiência de dados sobre a exploração H. 

Como verificamos na tabela 6.4 ocorrem bastantes variações entre as explorações, 

em termos de CN/ha a média das explorações encontra-se em 5,4 CN/ha que é um 

encabeçamento indicativo de produções intensivas. A exploração C é que apresenta o 

menor encabeçamento e também a que tem um menor peso com os custos da alimentação. 
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 Se compararmos o encabeçamento das explorações assim como a produção de 

leite e o custo da alimentação verificamos que, elevados encabeçamentos correspondem 

a elevados custos com a alimentação em situações de produção de leite semelhantes, mas 

a exploração F contradiz os dados, onde a menor produção leiteira e o elevado custo de 

alimentação não correspondem à generalização. A exploração A tem elevado 

encabeçamento e baixo custo com a alimentação, mas também tem baixa produção de 

leite. 

 Com o número crescente de explorações a desistir do setor, é uma boa 

oportunidade para estas explorações expandirem os seus horizontes, e reduzirem o 

encabeçamento. 

Quanto às explorações em que são mais autossuficientes em forragem, a 

exploração B, C, E compreendem valores muito divergentes onde a exploração E 

representa o valor mais elevado de custos com a alimentação, mas as explorações B e C, 

que estão na mesma situação, encontram-se entre as que têm os menores valores de custo 

com alimentação. 

No entanto, a área que a exploração utiliza para produção de forragens também 

tem um outro propósito muito importante, a dispersão de efluentes produzidos na vacaria. 

Estes efluentes que são produzidos na vacaria não podem ser depositados nos campos a 

granel devido à poluição, excesso de nutrientes e cheiro, visto que muitas das explorações 

do Entre Douro e Minho se localizam a menos de 500 metros de habitações a urbanização 

ameaça a produção leiteira a certo nível. 

 A fertilização dos campos através de efluentes é positiva pela limpeza da vacaria, 

assim como fertilização dos campos, pois diminui o investimento em adubos de forma a 

obter a alimentação para os animais. Também geral a todas as a produções as fossas são 

maioritariamente interiores e cobertas. 

6.5.   Produção de Leite 
 

 A produção de leite é o tópico mais importante da exploração e como tal é também 

o melhor regulado, pelo que todas as explorações têm os dados relativos a este tema 

informatizados, que por sua vez torna a sua recolha e tratamento menos laborioso. 
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 Com uma média de litros produzidos por exploração de 1360106 litros estas têm 

bastantes variações onde a exploração com menor produção produz 599668 litros e a 

maior produtora 2245196 litros. No entanto onde verificamos a gestão de produção é na 

produção por vaca e por ano onde a média é de 8824,7 litros, no entanto há uma forte 

distinção onde as explorações A e F têm médias de produção por animal adulto de 6200 

litros e as outras explorações todas rondam os 9900 litros.  

 Como pudemos verificar antes, estes valores quando comparados aos valores 

reportados pelo (INE, 2019) representam uma reflexão razoavelmente positiva a nível de 

produtividade, e verificamos que as explorações estudadas estão ainda superiores à média 

nacional de 8500 kg ou 8780 litros. 

 A composição do leite encontra-se dentro dos parâmetros normais com uma média 

do teor butiroso de 3,66% e do teor proteico de 3,25% como se pode verificar na figura 

6.4. 

 

Figura 6.4 Comparação da composição do leite 

Tal como verificamos anteriormente, o tipo de ordenha e o número de ordenhas 

têm um impacto elevado na produção de leite. Das 8 explorações 3 têm robot com médias 

de 2,8 ordenhas, as explorações em espinha são 3 a realizar 2 ordenhas por dia, e duas 

explorações com carrocel uma a realizar 2 ordenhas por dia e outra a realizar 3 ordenhas 

por dia  (Azevedo, 2014; Domingues, 2018; Penry et al., 2018). A média de ordenhas por 

dia de todas as explorações é de 2,4 ordenhas por dia, mas uma vez que a variação entre 
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dietas é grande não podemos chegar a conclusões absolutas quanto a variações na 

produção terem por base o número de ordenhas ou tipo de ordenha, verificar tabela 13. 

As explorações com robot foram aproximadas para 3 ordenhas/dia para realizar 

analise estatistica. Então o resumo da produção de leite pode ser verificado na tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 Produção de leite nas explorações 

Explorações Vacas Adultas Litros/vaca/ano Ordenha Ordenhas/dia 

Exploração A 99 6057,3 Espinha 2 

Exploração B 212 8850,5 Carrocel 2 

Exploração C 104 8279,9 Espinha 2 

Exploração D 218 10299,1 Carrocel 3 

Exploração E 141 10197,6 Robot 3 

Exploração F 155 6353,4 Robot 3 

Exploração G 91 10091,3 Espinha 2 

Exploração H 187 10468,6 Robot 3 

 

 

Figura 6.5 Anova Produção de leite por número de ordenhas 

 Na figura 6.5 temos a representação da ANOVA, onde verificamos que o número 

de ordenhas não leva a diferenças significativas entre 2 e 3 ordenhas por dia para a 

produção de leite visto que o P-value é de 0,47. Ou seja, nas explorações em estudo o fato 

de realizar 2 ou 3 ordenhas não implica maior produção de leite. 
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Figura 6.6 Anova Produção de leite por tipo de ordenha 

 Tendo em atenção a figura 6.6 onde demonstra o gráfico resultante do teste da 

ANOVA o P-value é de 0,73, que por sua vez indica que não ocorrem diferenças 

significativas na produção de leite causadas pelo tipo de ordenha onde o carrocel obtém 

a maior média com 9574,79 L e um erro padrão de 1407,5 L, seguido do robot de ordenha 

com 9006,51 L e um erro padrão de 1149,2 L, e por fim a ordenha em espinha com 

8142,82 L e um erro padrão de 1149,2 L. Estes dados apenas tomam em conta 8 

explorações que em termos estatísticos é um número bastante reduzido, daí a tendência 

de um método ser melhor para a produção de leite que outro, não se comprova 

estatisticamente. 

 Como pudemos investigar na bibliografia, e de acordo (Azevedo, 2014), a ordenha 

por robot é maior produtora que a ordenha em espinha. Em primeira instância verificamos 

que a média de ordenhas diárias é de 3, que por si só já renderia maior produção, e em 

segundo lugar a liberdade do animal de poder ser ordenhado quando quer também leva a 

um aumento de produção. No entanto, de acordo com os dados das vacarias estudadas é 

possível ver a tendência, ainda que não seja comprovado a nível estatístico. 
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6.6.   Aspetos Económicos 
 

 Os aspetos económicos são a parte mais importante da exploração que se deve 

controlar. E a viabilidade económica da exploração está dependente de vários fatores, 

muitos dos quais já foram apresentados e irão ser de seguida. 

 Entre os pontos mais críticos de controlo de custos numa exploração leiteira estão 

o custo do alimento, quer alimento composto quer forragens, que representa um valor 

elevado e dependente de fatores externos à exploração e desta forma fora do controlo do 

produtor; outro custo representativo é o custo com veterinário e medicamentos que apesar 

de necessário pode ser um custo controlado com base em prevenção de crises sanitárias 

para evitar contas mais elevadas em tratamentos necessários; custo com a reprodução 

também é mais relevante quanto menos eficiente for a exploração; o custo da mão-de-

obra que está completamente dependente da administração da exploração em certos casos. 

 Por fim, de modo a obter resultados conclusivos temos de medir os aspetos em 

contraste com as receitas e com as medidas que permitem um balanço positivo na 

exploração, assim como verificar qual a parte que os subsídios representam nas escalas 

económicas das explorações. 

 Em termos de custos com aspetos gerais podemos chegar a um valor que mede o 

custo geral da exploração por animal presente, isto é, verificar qual o valor de despesa 

por animal adulto mais animal de recria presentes na exploração e verificar as diferenças 

neste valor por exploração. E verifica-se que no caso destas explorações o custo médio 

anual por animal é de 1139,34 € com um desvio médio de 519,64€, onde o valor mínimo 

reside na exploração A em 769,71€ por animal e o máximo na exploração D com 

1677,42€ por animal. 

 Se observarmos agora as receitas e correspondermos a receitas por animal 

presente verificamos um valor médio de 3245,38€ com um desvio médio de 645,3€. E 

desta forma conseguimos oferecer mais luz nos casos da exploração A e F cuja filosofia 

de controlo de custos lhes permite ser as explorações com menores custos totais mas 

também com menores receitas a perfazer uma média de 2199,3€ por animal por ano 

enquanto as outras explorações atingem uma média de 3544,3€ por animal por ano. Assim 

se subtrairmos o custo por animal e por ano à receita por animal e por ano obtemos valores 

do lucro por animal, onde como é previsível as explorações A e F têm o menor valor ainda 
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que a exploração A tem uma margem de lucro muito superior à exploração F, como 

podemos observar na tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6 Comparação económica entre explorações A e F e o total 

 Custos por animal (€) Receitas por vaca/ano (€) 

Exploração A 1416,82 2423,47 

Exploração F 2268,48 1975,12 

Média Total 2728,11 3199,88 

 

 Para efeitos de comparação com outros valores reais, utilizando os valores médios 

de Portugal segundo (INE, 2019), onde as vacas têm uma produção de 8780 litros por 

vaca/ano e calcularmos o seu rendimento a um preço de leite médio das explorações 

tratadas de 0,32€, então a média nacional de receita por vaca/ano é de 2809,6 €, e a média 

das explorações todas tratadas é superior à média nacional, com uma diferença de 390,28 

€ por vaca/ano. Como podemos ver na tabela 6.6 as explorações A e F estão em pior 

situação económica em comparação com a média de todas as explorações, e a situação da 

exploração F deve-se a obras recentes que acarretaram investimento bastante elevado nos 

custos da vacaria, ainda que a receita proveniente do leite é a mais baixa seguida pela 

vacaria A. Sem o valor de amortizações o custo por vaca na vacaria F seria de 1482,57 €. 

 Para utilizar um fator mais revelante, foi calculado o IOFC das explorações, assim 

como os limites superior e inferior. 

Tabela 6.7 IOFC das vacarias em estudo 

 IOFC Limite Superior Limite Inferior 

Exploração A 3,49 3,19 2,12 

Exploração B 4,26 4,67 3,10 

Exploração C 4,26 4,36 2,90 

Exploração D 4,11 5,42 3,61 

Exploração E 3,57 5,36 3,58 

Exploração F 3,05 3,34 2,23 

Exploração G 4,91 5,31 3,54 

Média 3,95 4,52 3,01 
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 Segundo a tabela 6.7, em termos médios o IOFC indica que as explorações têm 

uma boa eficiência alimentar e que o custo da alimentação é suportado pela produção de 

leite das explorações. 

 Na exploração A o IOFC está acima do limite superior, pelo que a produção 

leiteira sustenta os custos com a alimentação, indicando que a alimentação representa 

perto de 40% dos custos, como pode ser corroborado pela tabela 8. No mesmo patamar 

da exploração A estão as explorações B, C, F e G. Em situação menos ótima estão as 

explorações D e E cujo IOFC está entre os limites, isto informa que estas explorações 

estão bem do ponto de vista da produção leiteira suportar os custos da alimentação, mas 

ainda há margem para melhoria. 

 Em termos da alimentação e o encargo que esta impõe numa produção leiteira 

existem muitos valores expostos onde estes variam consideravelmente podendo atingir 

valores de 68% dos custos totais na exploração como podemos verificar (Rodrigues, 

Guimarães e Oliveira, 2012; Rodrigues, 2013). Para descobrir qual é o peso deste ponto 

na produção foram analisados dados de alimentação e intercalados com outros fatores 

como por exemplo os animais para obter valores unitários para melhor entender a 

eficiência das explorações quando comparadas em termos semelhantes. 

Ao analisar os dados recolhidos verificamos uma média de 47,57 % de custo da 

alimentação relativo aos custos totais com um desvio médio de 7,21 %. Estes valores 

estão próximos do esperado, uma vez que nesta região a maioria das produções são 

bastante intensivas, assim como as explorações selecionadas para este trabalho, estes 

valores vão de encontro ao que se esperava de cerca de 50 % dos custos totais. 

 A alimentação nestas explorações em termos de forragens era principalmente 

produzida internamente, onde em alguns casos por exceção adquiriam ao exterior. 

Quando o número de animais a alimentar não pode ser satisfeito com a área que a 

exploração dispõe, ou em caso de alimento de pouca qualidade e não próprio para 

consumo. É mais fácil visualizar esta variação assim como a importância das culturas da 

exploração como se observa na estrutura de custos das explorações. 

 A sanidade do efetivo é um aspeto muito importante na exploração visto que o 

pretendido é a produção de leite rentabilizando o potencial das vacas o melhor possível e 

esta meta só acontece em condições de boa sanidade e bem-estar. 
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Figura 6.7 Custo sanitário por tamanho do efetivo 

 Como podemos verificar na figura 6.8, o custo sanitário, isto é, gastos com o 

veterinário, tratamentos e medicamentos aumenta de acordo com o tamanho do efetivo 

como é de esperar. Mesmo numa exploração ideal é pressuposto realizar rastreios e 

tratamentos preventivos que sugerem o aumento do custo sanitário com o tamanho do 

efetivo, e como podemos comprovar com os dados recolhidos é o que se verifica nestes 

casos. No entanto se verificarmos a figura 6.9 podemos observar outro ponto interessante. 

 

Figura 6.8 Variação do custo sanitário por animal com o aumento do efetivo 
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Na figura 6.9 denota-se prontamente a tendência para o aumento do custo sanitário 

por animal conforme o tamanho do efetivo aumenta, o que em termos de maneio animal 

este deveria de se manter. O facto deste valor aumentar implica que a eficiência do maneio 

animal e a sanidade do efetivo tem tendência a piorar com o aumento do tamanho do 

efetivo. Uma outra anomalia é a exploração E que apresenta um número bastante elevado 

de animais jovens na exploração que pode explicar o porquê do pico elevado a meio da 

figura 6.9. 

A sanidade animal é também uma fonte de custos elevados para explorações com 

problemas reprodutivos ou em explorações que apostam muito no melhoramento do seu 

efetivo como acontece no caso das explorações em estudo. 

 

Tabela 6.8 Custo sanitário por animal e por exploração 

 Animais 

adultos 

Animais 

recria 

Custo sanitário total 

(€) 

Custo sanitário por 

animal adulto (€) 

Exploração A 91 93 6496,67 71,39 

Exploração B 99 54 2244 22,66 

Exploração C 104 52 4200 40,38 

Exploração D 141 140 27967 198,35 

Exploração E 155 80 5977,25 38,56 

Exploração F 187 185 15877 84,90 

Exploração G 212 132 8464 39,92 

Exploração H 218 172 17186 78,83 
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Figura 6.9 Custos com a reprodução nas várias explorações por tamanho do efetivo 

Podemos observar na tabela 6.8, assim como na figura 6.10, que a tendência para 

os custos com a reprodução e os custos com a sanidade é para aumentar conforme o 

tamanho do efetivo aumenta. Esta observação é perfeitamente normal e esperada visto 

que numa produção de leite apenas ocorre produção deste com reprodução e ao aumentar 

o número de animais na exploração iremos aumentar os custos com reprodução também 

na mesma proporção. 

 

Figura 6.10 Custo reprodutivo por animal e por tamanho do efetivo 
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Desta mesma forma se dividirmos o custo com a reprodução por animal adulto 

presente na exploração é pressuposto que se os efetivos tiverem semelhantes rácios 

reprodutivos este custo se mantenha independente do tamanho do efetivo. E como 

podemos observar na figura 6.11, o que verificamos é a mesma tendência do custo por 

animal se aumentar relativo ao tamanho do efetivo, excetuando a exploração E devido à 

mesma razão mencionada para os custos reprodutivos. 

Nestes casos observamos um ponto sempre acima do esperado, e que por outro 

lado foge à espectativa de resultados a observar, isto deve-se a um aumento de seleção e 

de efetivo por parte da exploração E que leva a que os valores relativos ao efetivo jovem 

se alterassem, como podemos ver na tabela 6.1. 

Para visualizar melhor a estrutura de custos das explorações estudadas, a figura 

seguinte foi apresentada. 

 

Figura 6.11 Estrutura de Custos das Explorações 

 

 Como observamos na figura 6.12, a estrutura de custos das explorações 

compreende a média de valores de custo para cada componente como o custo com a 

alimentação e custo com salários, onde é feita a média de todas as explorações por 
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componente e depois realizado o gráfico. Como era esperado a fatia com maior peso 

económico para a exploração é a alimentação, ainda que não atinja os valores discutidos 

previamente é 47% dos custos totais, o que torna esta a fatia com mais impacto na 

estrutura de custos das explorações. As fatias com correspondência direta com os animais 

com maior valor são o custo com a sanidade e o custo com a reprodução, que têm um 

impacto muito menor que a alimentação. Os custos de operação, ou melhor os custos do 

dia-a-dia, são a segunda fatia com maior relevância onde podemos verificar que 18% dos 

custos da exploração são compostos por esta. As amortizações são a segunda maior fatia 

mostrando o investimento destas vacarias com 20%. Os salários têm uma 

representatividade de 9% nos custos totais e junto com os custos operação, gestão, 

instalações, culturas, impostos e amortizações perfazem os custos que não envolvem 

diretamente os animais com 47% dos custos totais. 
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6.7.   Análise por Exploração 
 

 A realização deste relatório de estágio esteve dependente da análise de dados 

recolhidos em 8 explorações, produções estas que foram selecionadas por serem 

explorações de mérito. 

 Como pudemos observar nos dados analisados em relação aos fatores de produção 

e análise económica as explorações são todas diferentes, onde pode haver semelhanças 

em certos pontos, mas não são geridas da mesma forma. Desta forma, para melhor 

esclarecer como as explorações atingem as produções verificadas e como atingem os seus 

objetivos de eficiência produtiva serão realizadas analises SWOT (strenghts, weaknesses, 

oportunities e threats). 

 

6.7.1. Exploração A 

 

 A exploração compreende um efetivo adulto no ano de 2018 de 99 vacas e 54 

animais de recria. 

 Quanto aos pontos fortes desta exploração encontra-se a boa gestão da parte 

reprodutiva, bom controlo de custos de produção (exploração com menores custos totais). 

 Em termos de pontos fracos é de apontar que a estratégia de baixo investimento 

na produção leva a que esta exploração seja a mais dependente dos subsídios (12,65% das 

receitas), assim como o baixo investimento em alimentação (exploração com menor 

consumo de alimento por animal) faz com esta se encontre entre as explorações menos 

lucrativas. 

 Como oportunidades a exploração A poderia intensificar um bocado mais a sua 

produção pois as vacas são selecionadas para grandes produções e com um aumento do 

investimento na alimentação relativamente reduzido pode levar a produções 

significativamente mais elevadas. A quantidade de leite produzido por vaca por ano nesta 

exploração é a menor de todas as analisadas sendo este um ponto de oportunidade bastante 

importante a prosseguir no futuro. 

 As ameaças a uma produção como a da exploração A são urbanização crescente 

da zona em que esta se insere e método de gestão produtiva. 
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6.7.2. Exploração B 

 

 A exploração B é composta por um efetivo adulto de 212 vacas adultas e 132 

animais jovens. Esta sobressai como sendo uma exploração bem otimizada em todos os 

aspetos da produção de leite. 

 Os seus pontos fortes são a aposta em recria e seleção de animais para o efetivo 

produtivo, o cuidado com a reprodução (valores reprodutivos entre os melhores 

analisados) e bom controlo da alimentação. 

 Os pontos fracos podem ser resumidos a reduzido investimento em melhor 

genética. 

 As oportunidades desta produção são a otimização dos terrenos para produção de 

forragens de maior qualidade e reduzir os custos com recria visto que a taxa de 

substituição é substancialmente mais reduzida que os animais jovens a ser criados na 

exploração sem oferecerem rentabilidade. 

 As ameaças à exploração B são alterações à quantidade de leite a vender, que 

podem causar instabilidade no controlo dos fatores de produção da exploração. 

 

6.7.3. Exploração C 

 

 A exploração C conta com 104 animais adultos e 52 animais de recria. Produção 

com menor percentagem de recria e segunda melhor em termos de idade ao primeiro 

parto. 

 Os pontos fortes desta exploração são a reprodução, e bom controlo com o custo 

da alimentação (segunda melhor em termos de menor percentagem do custo da 

alimentação relativa aos custos totais). 

 Os pontos fracos desta exploração consistem em mão-de-obra elevada com 

respetivo custo. 
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 As oportunidades desta exploração são a otimização dos terrenos disponíveis 

(exploração com mais área por animal) e possível aumento de produção sem grande 

aumento de custo associado. 

As ameaças a esta produção são a baixa qualidade de forragens produzidas ou 

reduzido controlo na produção de forragens, pois verifica-se um elevado consumo de 

forragem por animal, no entanto a produção por vaca/ano é mais reduzida que outras 

explorações. O controlo de custos pode levar a uma redução de eficiência produtiva. 

 

6.7.4. Exploração D 

 

 A exploração D conta com 218 animais adultos e 172 animais de recria. A segunda 

maior produtora das explorações analisadas em termos de volume de leite produzido. E a 

exploração com maior produção por vaca por ano com um valor de 10299,06 L. 

 Os pontos fortes desta produção são a elevada produção de leite, boa regulação de 

alimentação por animal, boa gestão de recria e bom aproveitamento dos machos nascidos. 

 Os pontos fracos desta exploração são a elevada idade ao primeiro parto (a mais 

elevada do estudo), elevada intensidade de produção. 

 Em termos de oportunidades que esta exploração pode aproveitar seria o 

melhoramento dos fatores reprodutivos de forma a aumentar a performance e assim 

reduzir custos associados com tempo não produtivo ou mão-de-obra e sémen adicionais. 

 As ameaças nesta exploração passam por unir um ponto fraco a uma oportunidade 

perdida, onde a elevada intensidade de produção leva a que a reprodução sofra as 

consequências, e no caso de alterar a dieta ou aumentar a produção pode levar a uma 

catástrofe reprodutiva que pode ter consequências terríveis para esta exploração. 

 

6.7.5. Exploração E 

 

 A exploração E têm 141 vacas adultas e 140 animais jovens. Esta produção tem o 

maior número de animais jovens por vaca adulta resultado de alterações na filosofia de 

produção com intensão de aumento de efetivo e melhorar o mesmo. 
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 Os pontos fortes da exploração E são a elevada produção de leite, boas instalações, 

investimento na reprodução e recria. 

 Os pontos fracos desta exploração são elevados custos com veterinário e 

medicamentos, elevado custo de alimentação. A aposta em reprodução e recria são pontos 

fortes em termos de implicações benéficas futuras, no entanto estas representam maiores 

custos presentemente com a alimentação, veterinário e sémen. 

 As oportunidades desta exploração passam por manter o nível produtivo até a 

aposta no seu futuro começar a render, assim como uma melhor gestão dos recursos 

alimentares, apesar de a alimentação ser necessária para a dimensão da recria esta 

exploração apresenta a maior percentagem de custo de alimentação relativa aos custos 

totais com 58,39 %. 

 As ameaças desta exploração são a falha de aproveitamento dos animais jovens, 

pois a exploração apesar de ter boas instalações, não está preparada para suportar tantos 

animais jovens, e pode afetar o seu desenvolvimento que por sua vez irá afetar o futuro 

da exploração. 

 

6.7.6. Exploração F 

 

 A exploração F é constituída por 155 vacas adultas e 80 animais jovens. Apesar 

de ser uma exploração de dimensão razoável esta é gerida de forma a controlar os custos 

ao mínimo de investimento, fator que resulta na exploração com menor rácio receitas-

custos. 

 O ponto forte desta exploração é a capacidade de produção em condições de baixa 

intensidade (baixo nível de alimentação, reprodução, recria). 

 Os pontos fracos desta exploração são o baixo investimento na produção, baixa 

produção por vaca/ano e apesar de o IOFC que indicar boa relação entre a produção e os 

custos, com a soma de custos total a margem económica da exploração reduz muito. 

 As oportunidades na exploração F podem ser a alteração da visão da exploração 

para uma produção com maior investimento, e tentar melhorar a produtividade por vaca 

de modo a aumentar a viabilidade económica da exploração. 
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 As ameaças da exploração F são o objetivo de produção atual, a reduzida 

viabilidade económica e a dependência em fatores externos. Apesar de tentar poupar 

dinheiro ao máximo esta exploração ainda assim tem uma percentagem de custos da 

alimentação face aos custos totais de 54,67%. 

 

6.7.7. Exploração G 

 

 A exploração G contou com 91 animais adultos e 93 animais jovens no ano de 

2018. Esta exploração ainda que bastante produtiva teve aumento de recria com o 

propósito de aumentar a dimensão. 

 Os pontos fortes da exploração são boa eficiência produtiva, bom controlo 

sanitário, bom maneio, boa reprodução e o reduzido custo total por animal para o nível 

de intensidade produtiva atingido. 

 Os pontos fracos da exploração são aumento da recria gera custos que uma 

produção pequena intensiva pode não sustentar o tempo necessário, e elevados custos 

com alimentação. 

 A oportunidade desta exploração é o aumento do efetivo que já está a ocorrer, esta 

dispõe de uma boa gestão. A desistência de outras produções liberta área que para uma 

exploração em expansão como esta pode ser bastante importante para aumentar a 

produção. 

 Uma grande ameaça à exploração será o fato do aumento do efetivo não ser 

acompanhado pela dimensão das instalações que para alterar levará a custos consideráveis 

podendo afetar o futuro da exploração. 

 

6.7.8. Exploração H 

 

 A exploração H resumiu-se a 187 animais adultos e 185 animais jovens. Elevada 

intensidade produtiva assim como forte controlo de custos pode ser o ponto mais forte da 

exploração como um ponto pejorativo. 
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 Os pontos fortes da exploração são a elevada produtividade, a melhor idade ao 

primeiro parto com 634 dias em 2018, boa gestão reprodutiva. 

 Os pontos fracos da exploração são a elevada recria e elevada taxa de substituição 

de 44%, pouca expansibilidade pois o método de ordenha é o robot que tem uma 

capacidade muito limitada. 

 As oportunidades da exploração são o melhoramento genético do efetivo e 

redução de mão-de-obra. 

 As ameaças da exploração são a exploração exaustiva dos animais que apresentam 

valores de teor butiroso e teor proteico de 3,17 e 3,21 respetivamente, recria muito grande 

para o objetivo da exploração, a dimensão de animais jovens afeta a viabilidade 

económica da exploração. 
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7. Conclusão 

 

 A realização deste estágio teve início na admiração e curiosidade pelos produtores 

de leite, como funciona o dia a dia de uma exploração de mérito no Norte de Portugal e a 

quantidade de fatores intervenientes que um produtor precisa de ter em mente, assim 

como a organização e gestão necessária para algo do género. 

 Através da ajuda de um inquérito criado para um projeto internacional chamado 

Dairy4Future que compila a organização de recolha de dados de todos os aspetos 

intervenientes de uma exploração leiteira, assim o estágio baseou-se na ajuda e realização 

de recolha de dados, comunicação com produtores e profissionais do setor. Com os dados 

recolhidos foi realizada uma interpretação e análise dos mesmos para obter respostas às 

questões mais frequentes, como por exemplo, como persistem visto que muitas 

explorações não conseguiram, quais as razões que levam à sua sustentabilidade, e muitas 

outras que são respondidas neste trabalho. 

 A componente prática estendeu-se ao longo de dois meses e algumas viagens pelo 

Norte do país, e ofereceu a oportunidade de trabalhar em explorações leiteiras de todos 

os tipos e tamanhos, desde pequenas e menos intensivas a enormes e muito intensivas. É 

de notar que apesar de algumas explorações serem semelhantes em termos de dimensão 

do efetivo o seu método de trabalho e gestão é completamente diferente o que leva a 

resultados muito dispares entre elas. 

 Podemos verificar duas abordagens distintas à produção de leite nesta região, as 

explorações A e F que seguem uma visão de redução de investimento e controlo de gastos, 

e depois as restantes explorações (B, C, D, E, G, H) que seguem uma abordagem mais 

intensiva à produção sendo que todas se regem pelo controlo de custos e balanço da 

economia. A grande variação entre estes métodos é que o baixo investimento na produção 

tem consequências no nível de produção das vacas, e por sua vez faz com que estas 

explorações sejam as menos rentáveis em termos de receitas, custos por animal e por ano. 

 A tendência para o Norte de Portugal é de explorações de leite serem muito 

intensivas, que como podemos verificar com os dados são também as que maior margem 

de rentabilidade oferece. Quanto ao nível de produção das explorações ou o tamanho do 

efetivo, este está dependente de vários fatores, pelo que o tamanho do efetivo aumenta o 
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rendimento, mas este permanece ao mesmo nível de explorações de menor dimensão 

quando comparado a valores por animal. Desta forma, o fator que mais intervêm na 

produção de uma exploração de leite é o nível produtivo das vacas a atingir, que conforme 

a visão do produtor pode ser mais intensivo e mais rentável, ou menos intensivo e mais 

seguro implicando um aumento do tamanho do efetivo para obter valores semelhantes a 

uma exploração intensiva. 

 O consumo de alimentação nas explorações, normalmente é um fator determinante 

para a sustentabilidade da mesma. E nestas explorações foi possível verificar a validade 

dessa informação, onde a forragem tinha um impacto muito reduzido nos custos e na 

produção não ocorrendo grande diferença em termos de custo e produtividade leiteira 

entre a produção interna de forragem e a aquisição da mesma ao exterior. O alimento 

composto adquirido ao exterior da exploração por outro lado já oferece outro panorama, 

onde as explorações com maior consumo por animal vão obter maior produtividade por 

animal. Que em termos unitários, por litro de leite produzido, é indicativo de que 

explorações que maximizam o consumo deste, apesar de implicar um maior custo leva a 

uma receita mais elevada por litro de leite produzido, ou seja, a maximização de ingestão 

de alimento composto acaba por otimizar a produção de leite. Para denotar a ligação entre 

a produção de leite e a alimentação a utilização de índices como a percentagem do custo 

da alimentação relativa a custos totais, assim como o IOFC demonstram muito 

concisamente o estado de eficiência e gestão das explorações. 

Os dados relativos às instalações das explorações foram de certa forma pouco 

conclusivos onde a única coisa que podemos dizer com certeza é que o investimento com 

as instalações para melhoramento leva a um melhor maneio dos animais que por sua vez 

torna a exploração mais eficiente, até mesmo a nível sanitário. Quanto ao método de 

ordenha foram possíveis de verificar três tipos, onde os níveis produtivos divergiam de 

mais produtivos a menos produtivos entre o carrocel, robot de ordenha e ordenha em 

espinha.  
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