
ESQUEMA-RESUMO   –CICLO   PRODUTIVO   PECUÁRIA   DE   LEITE    

 

Para  compreender  a  produção  de  leite,  precisamos  entender  o  ciclo  de  produção  de  uma  VACA  leiteira,  a                  
base   de   todo   o   processo   produ�vo.   

 Em  propriedades  especializadas  na  produção  de  leite,  a  terneira  (ou  bezerra)  que  será  criada  para  se                  
tornar  uma  vaca  leiteira,  é  separada  da  mãe  logo  após  o  parto  e  colocada  em  local  adequado,  onde                   
receberá  apenas  leite  nas  primeiras  semanas.  Na  sequência,  começa  a  receber  ração  e  uma  série  de                 
cuidados   para   que   seja   uma   boa   produtora   de   leite.   

 
Esse  sistema  é  comum  em  áreas  de  produção  intensificada,  mais  usados  no  Sul  e  no  Sudeste  do  Brasil.                   
Em  regiões  menos  intensivas,  os  tratos  com  os  animais  podem  ser  bem  diferentes,  como  por  exemplo,                 
manter  a  bezerra  junto  com  sua  mãe  até  seus  8  meses.  Nestes  casos  menos  intensivos,  as  novilhas                  
normalmente   começam   a   sua   fase   reprodu�va   após   os   24   meses.  

Na  maioria  das  fazendas  que  u�lizam  alta  tecnologia,  a  novilha  é  inseminada  ar�ficialmente,  essa               
técnica,  é  possível  escolher  reprodutores  melhoradores  da  base  gené�ca  do  rebanho.  A  cobertura  por               
monta  natural,  u�lizando  touro,  ainda  domina  na  pecuária  de  produção  de  leite,  principalmente  nas               
propriedades   com   produção   menos   intensiva,   e   regiões   mais   quentes.   
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Veja  no  gráfico  o  comportamento  corporal  da  vaca  nos  12  meses  após  o  parto,  e  a  evolução  do  seu  peso,                     
produção  de  leite  e  ingestão  de  Matéria  Seca  (Alimento  sem  considerar  a  água).  Vaca  que  consegue                 
fechar  o  ciclo  em  12  meses  de  intervalor  entre  partos,  tem  um  ó�mo  desempenho,  veja  a  seguir  um                   
trabalho  da  EMBRAPA  que  traz  o  resultado  econômico  de  diferentes  intervalos  entre  partos  de  vacas                
leiteiras.  

Essa  eficiência  em  produzir  uma  cria  por  ano  não  é  tarefa  fácil  de  ser  alcançada,  pois  nem  sempre  a  vaca                     
é  fecundada  na  primeira  tenta�va,  o  que  pode  atrasar  o  ciclo  reprodu�vo,  e  reduzir  a  eficiência  na                  
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obtenção  de  leite  da  propriedade.  Esta  informação  (intervalo  entre  partos),  precisa  de  apontamentos  e               
controles   “no   bico   da   caneta”   para   mensurar,   pois   é   fácil   se   perder   nos   registros   e   controles.  

Quando  uma  vaca  leiteira  deve  ser  descartada  do  processo  produ�vo?           
____________________________  Em  fazendas  de  alta  produção,  o  animal  normalmente  é  descartado            
após  cinco  partos,  com,  aproximadamente,  7  anos  de  idade,  pois  após  esta  idade,  sua  produção  tende  a                  
cair.  Mas  há  animais  que  podem  chegar  a  dez  partos,  por  volta  dos  12  anos,  se  muito  bem  cuidados.  O                     
número   de   gestações   e   partos   das   vacas   devem   ser   sempre   analisados   caso   a   caso.  

Quais   os   índices   produ�vos   das   leiterias   que   você   conhece,   anote   abaixo,   por   favor:  

Intervalor   entre   partos:   _____________________________________________________meses.  

Média   de   dias   entre   o   parto   e   o   primeiro   cio:   _____________________________________dias.  

Serviços   (monta   ou   inseminação)   por   concepção:   _____________________________________  

Taxa   de   concepção   no   primeiro   serviço   de   novilhas:   ___________________________________  

Taxa   de   concepção   no   primeiro   serviço   de   vacas:   _____________________________________  

Número   de   vacas   prenhez   com   menos   de   3   serviços:   __________________________________  

             

Veja  na  tabela  acima  alguns  números  que  podem  lhe  ajudar  como  parâmetro,  para  iden�ficar  alguns                
pontos   relevantes   no   dia   a   dia   do   produtor   de   leite,   e   para   compreender   seu   grau   de   eficiência.  
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Ao  chegar  ao  la�cínio,  o  leite  passa  por  diversos  testes  de  avaliação  de  qualidade  e,  somente  após  ser                   
aprovado  em  todos  os  testes,  o  caminhão  é  descarregado.  Dentro  do  la�cínio,  há  diversas  possibilidades                
para  o  leite,  como  ser  transformado  em  leite  longa  vida  ou  UHT,  ou  seus  derivados,  como:  queijo,  leite                   
condensado,  creme  de  leite,  iogurte,  dentre  outros  produtos.  Após  a  fabricação  destes  produtos,  há  uma                
operação  logís�ca  complexa  para  distribuí-los  aos  mais  diferentes  pontos  de  venda,  para  que  ele  chegue                
à   nossa   mesa.   

Observe  que,  quando  o  leite  é  vendido  ao  consumidor  final  logo  após  o  resfriamento,  o  produtor  tende  a                   
receber  melhor  remuneração,  quando  o  produto  passa  pela  industrialização,  o  valor  recebido  tende  a  ser                
menor.   
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