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“O que as instituições europeias decidiram para o Sector do Leite até 2020” 
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Nuno Alexandre Pinheiro Soares Aguiar 
Concelho: Vila Franca 

Freguesia: Ponta Garça  
Idade:33 Anos 

Área: 47 ha (337,5 alqueires) 
Localização das parcelas: Ponta Garça 

Animais: 58 Vacas em produção, 15 vacas secas, 20 novilhas e 11 vitelas.  
Recursos Humanos: O próprio e um empregado 

Parcelas de renda: A totalidade 
Milhos: 40 alq.  

Formação: Sempre que pode, possui várias formações. 

 

 
AJAM – Nuno, apesar de possuir uma ordenha móvel, 
tem conseguido alcançar uma pontuação excelente 
(pontuação máxima todos os meses), como é que isso se 
consegue? 
Há alturas do ano em que é mais difícil alcançar esse pa-
tamar, principalmente a nível das células somáticas, há 
momentos em que aparecem mais mamites. Com a con-
tagem de microbianas não há grandes problemas mas 
com as células somáticas, é necessário persistência diá-
ria, estar sempre atento e em cima dos animais.  
 

AJAM - Ao acompanharmos a sua ordenha verificamos 
que faz a gestão dos quartos de ordenha, de onde é que 
vem esta ideia? 
Vem do meu pai. Os meus irmãos acabam por brincar 
comigo dizendo que sou muito miudinho, mas desta 
forma, evito sobreordenhas nos quartos dianteiros visto 
que se ordenham mais depressa. Gosto de fazer bem o 
trabalho, já tive outras experiencias, fui para o estrangei-
ro, inicialmente não gostava muito desta vida mas depois 
dediquei-me de corpo e alma e agora gosto daquilo que 
faço, apesar de atualmente as coisas não serem muito 
fáceis.  
 

AJAM - Já que estamos a falar do seu início de carreira, 
como é que começou esta atividade? 
A exploração começou com o meu pai, depois fiz um pro-
jeto de primeira instalação com 18 anos, mais tarde ad-
quiri uma outra exploração com cerca de 20 vacas e al-
guma terra, terra sempre arrendada. Fui seguindo o meu 
percurso, tive a ajuda dos meus pais e dos meus sogros. 
Atualmente como as coisas estão, é necessário um tra-
vão. Os recursos á banca estão mais difíceis e cada vez 
mais caros. O meu objetivo é chegar às 100 vacas, atu-
almente estou com 58 em produção, vamos ver nos pró-
ximos anos o que se poderá fazer…  
 

AJAM - Tem consigo também um empregado, mas pelo 
que sabemos a experiencia que ele tem adquiriu-a con-
sigo… 
Sim é o meu braço direito, trabalha comigo há 6 anos. É 
novo, com uma mentalidade diferente. Ele não vinha do 
meio agrícola, veio para este meio para trabalhar comi-
go. Aprendeu com minha experiencia, não quer dizer que 
ele não tenha aprendido por outras vias, mas para mim 
foi uma vantagem não ter experiencia. Apesar de ter de 
ensinar as coisas, tinha como vantagem não ter determi-
nados “vícios” ou práticas incorretas adquiridas noutras 
explorações.  

Entrevista  



AJAM - Atualmente já só pode beneficiar de apoios 
para a modernização da exploração, visto que já fez 
um projeto de primeira instalação. O que é tem a 
dizer das candidaturas atualmente? O processo é 
mais célere, menos burocrático? 
O prémio á primeira instalação aumentou, o que é 
bastante bom. Também me parece menos burocráti-
co, reduziram muito a carga horária da formação, ha-
via determinados temas com cargas horárias muito 
elevadas, sem qualquer interesse. É um apoio funda-
mental, falo por mim porque foi uma ajuda muito 
importante, permitiu-me avançar e estar onde estou 
agora. 
 
AJAM - O acesso à informação está mais facilitado? 
Sem dúvida, só não tem acesso à informação quem 
não quer. A informação vem de todos os lados até os 
privados são vínculos de divulgação, embora com in-
teresses comerciais mas são também uma forma de 
divulgação.   
 
AJAM - Sendo a Ponta Garça uma das maiores bacias 
leiteiras da ilha, quais são as suas perspetivas para 
esta zona e também as dificuldades? 
Comparativamente com há alguns anos atrás, esta-
mos a progredir bastante. A nossa cooperativa (de 
Santo Antão) tem-nos ajudado bastante, será talvez 
uma das maiores. Conseguiu um acordo com a Bel 
alcançando assim uma majoração no preço de leite 
aos associados. Nem todos os lavradores da ilha con-
cordam, sei que é difícil para um produtor do Nordes-
te saber que um de Ponta Garça ganha mais, mas é 
fruto de negociações. A terra é uma limitação, cada 
palmo de terra é disputado até á última, mas é um 
pouco à semelhança do que se passa nos outros lados, 
mas temos ainda possibilidade de progredir. Sinto-me 
um privilegiado em ser da Ponta Graça e tenho tudo o 
que preciso nesta casa (cooperativa).  
 



AJAM - E acessos às explorações?  
Também me considero muito satisfeito, não estamos 
minimamente prejudicados, temos bons acessos.  
 
AJAM - E o abastecimento de água? 
Esse ponto já é mais complicado. No verão complica-se 
mais um pouco, este verão foi difícil embora tenha 
sido geral. Tem-se desaproveitado muita água.  
 
AJAM – A seca do ano passado foi então muito com-
plicada… 
Bastante! Na pastagem nem tanto, mas nos milhos foi 
um ano para esquecer. Uns foram afetados mais que 
outros, mas no geral foi muito mau.  
 
AJAM - As quotas continuam a dar muito que falar. 
Apesar do seu fim anunciado, as opiniões são diver-
gentes. Uns são a favor, outros contra, qual é a sua 
opinião?  
Relativamente a esse assunto, estou com um pouco de 
receio. Com a liberalização das quotas haverá aumento 
da produção e sem limites de produção, o preço de 
leite irá cair a pique. Dadas as nossas características 
dos açores, temos um mercado muito limitado, será 
péssimo para nós.  
 
AJAM - Deixa algum conselho aos colegas? 
Sim, que as pessoas se foquem mais no trabalho e na 
qualidade. A entrega do PRÉMIO PRODUTOR EXCELENTE é bom, é um reconhecimento. Mas como costumo dizer, a 
melhor recompensa é no fim do mês com o cheque do leite, ainda há gente que não faz contas. Um bom traba-
lho, bem organizado, tem sempre retorno.  

07/11/2011 
 

 
 
 



 

À  m e d i d a  q u e  o  l e i t e  

p e r d e  q u a l i d a d e ,  v o c ê  

p e r d e  d i n h e i r o ! ! !  
 

Preço pago por 1000 litros de leite 
9 Pontos – 303.3€  . 
8 Pontos – 300.6€ (-2.7€) 

5 Pontos – 283.5€ (-19.8€) 

4 Pontos – 280.8€ (-22.5€) 

3 Pontos – 278.1€ (-25.2€) 

2 Pontos – 275.4€ (-27.9€) 

1 Pontos – 272.7€ (-30.6€) 

0 Pontos – 270.0€ (-33.3€) 

-2 Pontos – 264.6€ (-38.7€) 

-3 Pontos – 261.9€ (-41.4€) 

-4 Pontos – 259.2€ (-44.1€) 

-6 Pontos – 253.8€ (-49.5€) 

 
 
* Valores para teores de gordura 3.7, proteína 3.2, leite quente e relativos preços praticados pela UNILEITE 

a 01/04/2012 

Ainda quer continuar a perder 

dinheiro? 

Sabia que um produtor com uma quota de 

350.000 litros/ano e com uma contagem 
de 401.000 células somáticas e 25.000 

de microbianas recebe menos 10.710€ 

ao fim do ano? Perde o equivalente à 

faturação de 1,2 meses



 



 

LLííddeerr  MMuunnddiiaall  MMááqquuiinnaass  ddee  OOrrddeennhhaa  

AApprreesseennttaa  DDiiffeerreenntteess  SSoolluuççõõeess  LLiibbeerrddaaddee  ddee  EEssccoollhhaa  

Ordenha Mecânica               FLEXIBILIDADE              Sistema Voluntário Ordenha 
Espinha Peixe 30º e 50º                                                                  
                        Paralela Saída Rápida                                                        
                                         Rotativa Interior 
 



 

 

BBeetteerrrraabbaa  
 
Introdução 

Em 2011, de forma a continuar o plano de rotação de culturas em Santana, a Cooperativa 
Juventude Agrícola, optou por fazer 6 hectares de beterraba. Para isso foi contactado o Eng.º 
João Teves, técnico responsável da Sinaga, onde se tratou das análises de terra e a forma como 
nós pretendíamos fazer esta cultura, baseando-nos na literatura existente e na experiência de 
alguns agricultores. 

Ficou assim decido fazer um ensaio com algumas das marcas comercializadas em S. Miguel, com o objectivo de todos 
os intervenientes terem um maior contacto e conhecimento desta cultura, para também conseguirem dar um maior 
aconselhamento técnico no terreno. Foram contactados os seguintes: 

- Pela Interadubo S. A. o Eng.º Rui Fernandes 

- Pela ADP o Eng.º João Rodrigues 

- Pela TIMAC o Eng.º João Vasco Pedro 

- Pela Fertinagro o Eng.º Roberto Oliveira. 

Cada um fez a sua proposta de fertilização, o que foi analisado pela CJA, acertando para as quantidades e número de 
aplicações, havendo um equilíbrio entre as unidades de fertilização. A sua cooperação foi determinante para a 
evolução da cultura, assim como a detecção de algumas carências ou doenças. Os seis hectares foram divididos em 4 
parcelas de 1,1 hectare para cada ensaio ficando os restantes 1,6 hectares como controle. 

Eng. Renato Cordeiro  
AJAM/CJA 



Procedimentos 

Plano de cultura realizado em Santana:   

1- Aplicação de um herbicida total (4Ltrs/hectare) 
2- Duas passagens com a grade de discos 
3- Lavoura feita com a charrua 
4- Fresagem pouco profunda 
5- Aplicação dos adubos de fundo: 

ADP-1400 kg/hect de Amicote 8-12-12 
TImac- 1000 kg/hect de  D-Coder 10-15-10 
Interadubo- 1000kg/hect de 6-10-16 
Fertinagro- 900 kg/hect de Bi-Acimar 9-14-5 (s) 

6- Gradagem com o rototerra, cobrindo assim os fertilizantes e deixando uma boa cama para a sementeira 
7- Sementeira a 3 de Março. A Timac, utilizou 25 kg/hectare de um micro granulado (Phisiostart 14-28-0), o que 

se veio a mostrar uma boa opção, principalmente em solos com deficiências em fósforo. 
8- No dia seguinte à sementeira, aplicação de herbicidas e pesticidas, o que se repetiu 3 semanas a seguir, 

devido ao surgimento de algumas infestantes. 
9- Em meados de Abril, foi aplicado um fungicida e da ADP, o adubo foliar Tecnifol Boro 
10- A 29 de Abril – Aplicação de fungicida e foliares:  

ADP - Profertil 5L/Hect. ; 
Fertinagro - AminoBoro 5 L7Hect. + Fertafol Phoszinc 15l/hect ;  
 Interadubo – (10-7-4 6) L/hect; 

11- A 03 de Maio – Sacha e aplicação de fertilizantes: 
 ADP- Fertiject 22 – 350 kg/ha 
 Timac - 10-15-10- 650 kg/ha 
Fertinagro - 10-10-17 – 650 kg/ha 
Interadubo - Fertamid 33 – 240 kg/ha 

12- A 11 de Maio – Aplicação de Eurofit Max no ensaio da TIMAC; 
13- A 23 de Maio – Aparecimento de podridão nas plantas de beterraba, doença conhecida por “pé-negro”, 

sendo a solução para o problema um fungicida do grupo químico  Ditiocarbamato, usando-se o Pomarsol 
(200 gr) numa dose de 800 gr por hectare; 

14- Em 18 de Junho – Aplicação de adubo foliar no ensaio da Fertinagro; 
15-  A 22 de Junho – Aplicação de Pesticida; 
16- Colheita da beterraba de 18 a 24 de Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“este ensaio 
veio mostrar 
que mais se 
pode fazer 

nesta 
actividade” 

“continuando com uma 
medida anti-produtiva 
como esta, já se criou 

um clube de malandros, 
onde se começa a trilhar 

o fim de uma cultura 
industrial, que em 

tempos foi marcante no 
desenvolvimento da 

nossa ilha.” 

“Criou-se o rendimento mínimo de inserção 
para os proprietários de terrenos agrícolas.” 

 

Resultados 

Após a colheita, a produção total do ensaio foi de 275,298 toneladas de beterraba já limpa, o 
que deu em média 45.88 toneladas por hectare, com uma média de polarização na ordem 
dos 19,40 %. Lembrando que foi um mau ano agrícola, contrastando com a média das outras 
beterrabas feitas na ilha, com produções de 26 toneladas por hectare com uma polarização 
de 16 %, este ensaio veio mostrar que mais se pode fazer nesta actividade. Todos os 
participantes deste ensaio obtiveram assim um melhor conhecimento da cultura, 
conseguindo mais um contributo no aconselhamento de quem assim decidir fazer esta 
cultura por sua vontade e dedicação. Em Santana, não se obteve a maior produção da 
campanha, mas foi com certeza inserida num “grupo” de bons produtores já com 
experiência, que também têm mostrado excelentes produções ao longo dos anos, sendo também agora 
prejudicados com esta medida do aluguer dos terrenos. Feitas as contas, pode se dizer que deu lucro na ordem dos 
50 %, o que em qualquer cultura (como a alface, pepino ou tomates…), logo que o produtor tenha empenho e 
dedicação, o objectivo será sempre o lucro, e não apenas o seu, também de todos os intervenientes no sector. 

Discussão  

No início de uma nova campanha, que conselhos 
ficam deste ensaio: 

a) Se possível, fazer “Outono” e aplicar 
estrume nos terrenos, 

b) Preparar bem o solo, com uma lavoura funda não o compactando muito, deixando uma boa cama para a 
semente. Aplicar herbicidas pré emergentes, 

c) Segundo as análises aplicar uma boa adubação de fundo, não indo na teoria que a terra tem fósforo e potássio 
suficiente, pois podem estar retidos pelo valor de pH, sendo conveniente a sua aplicação antes da sementeira 
em adubação de fundo. Usar micro granulado se possível e em solos de valores médios a baixos de fósforo, 

d) Aplicação de fungicidas, principalmente do grupo químico Ditiocarbamato ou Tirame, no tratamento do “Pé 
Negro”, doença por nós detectada e pouco conhecida, com uma prevenção relativamente barata, 

e) A sacha com adubação deu um reforço de nutrientes, não só em azoto, como também em cálcio, magnésio e 
boro. Estes são determinantes para o desenvolvimento da planta nesta fase, assim como evita certas doenças 
a nível da raiz, dando em simultâneo um arejamento desejável, 

f) A aplicação de fertilizantes líquidos, junto com os pesticidas e/ou fungicidas, é uma prática de maior 
rendimento, corrigindo falhas na fertilização ou optimizando esta. 

A beterraba, nunca foi uma cultura inimiga da produção de leite, mas com uma política usada no aluguer de terra a 
400 € o alqueire sendo agora aumentada para 510 €, mostra ser um atentado 
ao bom relacionamento no sector agrícola. Criou-se um desconforto entre 
senhorio e rendeiro, que não só atingiu a produção de leite, como os bons 
produtores de beterraba e de outras culturas se vêm nas mãos dos seus 
senhorios. Qualquer cultura, onde o agricultor deixe o seu suor sobre a terra, 
tem como fim o seu rendimento e dignidade, o que é contrário a uma medida 
de receber para não se preocupar, tendo produções ridículas e pagas todas ao 
mesmo preço. Não se importando com a cultura, o agricultor perde dignidade, 
e em questão de rendimento, acredito que a médio prazo resultará no 
prejuízo da Sinaga e de todos os que com ela trabalham. Houve terrenos 
cultivados com esta medida, que nem a colheita se fez, pois seria inconcebível, 
mas foram pagos da mesma maneira. Criou-se o rendimento mínimo de 
inserção para os proprietários de terrenos agrícolas. 

Sabendo haver a intenção de constituir um clube de produtores, dando uma quantidade de produção e polarização a 
atingir, até acho uma ideia interessante, talvez motivadora, mas continuando com uma medida anti-produtiva como 
esta, já se criou um clube de malandros, onde se começa a trilhar o fim de uma cultura industrial, que em tempos foi 
marcante no desenvolvimento da nossa ilha. 

Fotos. Eng. José Viana DSAP/SRAF  
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“É muito frequente o uso 
indisciplinado da fresa, 

que destrói e pulveriza a 
camada superficial do so-
lo, agravando a compac-
tação da camada arável 

para além da enorme 
erosão que provoca” 

“A escolha do híbrido que se vai utilizar na 
sementeira é dos aspectos mais importantes 
a ter em conta… é a partir destas sementes 
que se vai obter a forragem pretendida.” 

 

A SEMENTEIRA DO MILHO 
 
 

ais uma campanha de 
sementeiras de milho 
forrageiro se avizinha e, 
com ela, dificuldades 
em se conseguir a pro-
dução rentável que tan-

to se deseja. Como se tem observado 
nos últimos tempos, a região dos Açores 
encontra-se sob efeitos de alterações 
climáticas que, por sua vez, afectam a 
produção agrícola devido às secas que 
se têm verificado nas alturas críticas da 
produção de pastagem e de milho. O 
milho é uma cultura bastante afectada 
quando a disponibilidade de água é limi-
tante (não pior do que as pastagens), 
pois impede a assimilação de nutrientes 

essenciais ao desenvolvimento e cresci-
mento das plantas, condicionando a 
produção final (foto n.º 1). 

De forma a minimizar os efeitos nefastos 
da escassez de água sobre a produção 
de milho, existem cuidados adicionais 
para os quais os agricultores deverão ser 
aconselhados e alertados para que, no 
final da colheita não se deparem com 
prejuízo em detrimento do lucro. Todas 
as tarefas de instalação, maneio e co-
lheita da cultura deverão ser planeadas 
com antecedência, de forma a evitar 
tomar decisões precipitadas e garantir 
que todos os recursos necessários este-
jam disponíveis.  

A mobilização do solo é 
das primeiras operações 
que se efectuam no ter-
reno, pretendendo-se 

um solo que possua uma boa retenção 
para a água, boa aderência às sementes 
e boa oxigenação e drenagem. É muito 
frequente o uso indisciplinado da fresa, 
que destrói e pulveriza a camada super-
ficial do solo, agravando a compactação 
da camada arável para além da enorme 
erosão que provoca. Em situações de 
falta de água, o uso da fresa é comple-
tamente desaconselhado, pois a pulveri-
zação da superfície do solo irá provocar 
a sua rápida dessecação e causar pro-
blemas na germinação das sementes. 
Em alternativa, é aconselhado efectuar 
uma ripagem ou subsolagem para des-
compactar o solo em profundidade. Esta 
operação permite que as raízes vão mais 

fundo em busca da água e garante uma 
maior resistência da cultura à seca. A 
passagem de uma grade ou vibrocultor 
permite abrir o solo, sem trazer à super-
fície componentes me-
nos importantes, pedras 
e camadas de solo me-
nos ricas em matéria 
orgânica e de baixa fer-
tilidade, para além de 
evitar o dessecamento 
destas camadas e dei-
xando o solo relativa-
mente arejado e nivela-
do. É também a opera-
ção ideal para incorpo-

rar o adubo de fundo.  

O recurso à sementeira directa (foto n.2) 
é uma alternativa, pelo que permite 
conservar a água retida no solo para 
além de evitar a sua erosão. Contudo, 
esta técnica exige conhecimentos base 
da textura e estrutura do solo, não ten-
do sucesso em solos muito argilosos ou 
demasiado compactos, se em anos ante-
riores não se tiver descompactado em 
profundidade. Segundo um ensaio de 
sementeira directa de milho realizado 
pela AJAM em 2010, verificou-se que as 
raízes das plantas não conseguiram pe-
netrar o solo além de sensivelmente 10 
cm de profundidade, quando esta técni-
ca é utilizada em solos pesados e que 
são constantemente submetidos a mobi-
lizações, podendo apresentar calos. Por 
outro lado, numa determinada parcela 
cujo solo não é mobilizado com fre-
quência e no qual foi feita uma subsola-
gem, observou-se um bom desenvolvi-
mento das plantas durante todo o ciclo. 
Contudo, é importante que a sementeira 
seja realizada cedo e as infestantes se-
jam bem controladas, para garantir o 
sucesso desta técnica. 

M 
Sofia Lopes 

Eng.ª Agrónoma 

AJAM/CJA  

Foto 2: sementeira direta  

Foto 1: milho com stress hídrico (seca)  



“Os terrenos de elevada altitude, acima dos 500 metros, não são aconselhados” 

“… são recomendados híbridos de ciclo médio/longo (FAO 600-700) para as zonas de 
baixa altitude…para as zonas de média altitude recomendam-se semi-híbridos precoces 
de ciclo mais curto (FAO 300-500” 

 

“Alertam-se os agricultores para que, a adubação de co-
bertura com azoto deverá ser feita com solo húmido, ca-
so contrário o azoto ficará à superfície praticamente in-
tacto e acabando por se volatilizar, levando a mais um 

prejuízo.” 

 

“Este ano deverá garantir-se que as sementeiras são realizadas bem cedo… Cair no erro 
de semear o milho tarde corre-se o risco de um enorme prejuízo, uma vez que se avizi-

nha uma Primavera e Verão com poucas reservas de água no solo.” 

 

A escolha do híbrido que se vai utilizar 
na sementeira é dos aspectos mais im-
portantes a ter em conta, uma vez que é 
a partir destas sementes que se vai ob-
ter a forragem pretendida. Portanto, o 
híbrido deverá ser escolhido consoante 
as condições de solo e clima em que se 
vai desenvolver.  

É nas zonas de baixa altitude que se cul-
tiva maior área de milho para forragem, 
devido à maior fertilidade do solo nestas 
zonas e às condições climáticas favorá-
veis que se registam, permitindo maio-
res produções. Nos terrenos de média 
altitude, cujo clima se apresenta ligei-
ramente mais frio e com menos insola-
ção, os híbridos devem ter ciclos FAO 
mais curtos. Os terrenos de elevada alti-
tude, acima dos 500 metros, não são 
aconselhados, pois até mesmo a produ-
ção de pastagem de qualidade é condi-
cionada pelas baixas temperaturas que 
se verificam nestas zonas, declive e ex-
cesso de humidade no Outono e Inver-
no. 

Assim sendo, são recomendados híbri-
dos de ciclo médio/longo (FAO 600-700) 
para as zonas de baixa altitude, utilizan-
do uma densidade de sementeira nor-
mal na ordem das 80 000 plantas por 
hectare. 

Para as zonas de média altitude reco-
mendam-se semi-híbridos precoces, ou 
seja, de ciclo mais curto (FAO 300-500), 
aumentando ligeiramente a densidade 
de sementeira para compensar a menor 
produção, pelo facto destes híbridos 
estarem menos tempo na terra.  

Antes de se iniciar a sementeira é im-
portante que se conheça o estado de 
fertilidade da parcela, pelo que é reco-
mendado realizar-se uma análise ao solo 
com antecedência. Conhecendo então o 
pH e os níveis de fertilidade do solo, de-
vem ser feitos os ajustes e respectivos 
cálculos de adubação em fósforo e po-
tássio, caso seja necessário. Como o azo-
to não é determinado por análise, a sua 
aplicação no solo deverá ser calculada 
consoante as necessidades da cultura. O 
pH do solo é um factor determinante do 
crescimento das plantas e na disponibi-
lidade e assimilação dos nutrientes, pelo 
que deverá ser corrigido caso seja ne-
cessário. 

O fósforo e o potássio deverão ser in-
corporados no solo como adubação de 
fundo, antes da sementeira ou no mo-
mento desta. Não compensa aplicar es-
tes nutrientes depois da sementeira, 
porque sendo nutrientes pouco móveis 
no solo a sua assimilação pelas plantas 
não é eficaz. É na fase inicial que o milho 
tira maior proveito da assimilação dos 
nutrientes porque vão ser determinan-
tes no crescimento radicular e diferenci-
ação dos restantes órgãos da planta.  

Sendo o azoto um nutriente que facil-
mente se perde no solo, uma parte de-
verá ser aplicada no momento da se-
menteira e a restante numa fase poste-
rior, normalmente por volta das 7-8 fo-
lhas (fase joelheiro). Alertam-se os agri-

cultores para que, a adubação de cober-
tura com azoto deverá ser feita com solo 
húmido, caso contrário o azoto ficará à 
superfície praticamente intacto e aca-
bando por se volatilizar, levando a mais 
um prejuízo. 

Este ano deverá garantir-se que as se-
menteiras são realizadas bem cedo, para 
permitir que as plantas encontrem hu-
midade suficiente no solo para levarem 
a cabo o seu desenvolvimento e assimi-
lação dos nutrientes. Cair no erro de 
semear o milho tarde corre-se o risco de 
um enorme prejuízo, uma vez que se 
avizinha uma Primavera e Verão com 
poucas reservas de água no solo. Nor-
malmente, quanto mais cedo o milho é 
semeado maior o seu potencial produti-
vo, nomeadamente em grão. 

O controlo das infestantes irá condicio-
nar também o bom desenvolvimento 
das plantas, pelo que deverão ser elimi-
nadas antes ou logo após a sementeira 
do milho, recorrendo a herbicidas. A 
aplicação do herbicida logo antes ou 
após a sementeira funciona muito bem, 
pois permite a sua actuação nas infes-
tantes enquanto as plantas de milho 
emergem. Quando a aplicação é feita 

muito cedo, corre-se o risco de surgirem 
novas infestantes na altura da emergên-
cia do milho, competindo com este em 
água e nutrientes. Uma possível forma 
de evitar isso é utilizar herbicidas com 
efeito residual, que impedem que as 
infestantes surjam novamente. Após a 
germinação das plantas, normalmente 
começam a surgir infestantes típicas, as 
quais deverão ser controladas através 
da aplicação de herbicidas específicos. O 
controlo destas infestantes deverá ser 
feito numa fase precoce do seu desen-
volvimento, pois o objectivo é atingi-las 
quando se encontram num estado sen-
sível, garantindo assim a eficácia do 
herbicida.  

Em termos de ataques de pragas e do-

enças é comum ocorrerem problemas 
no início do desenvolvimento das plan-
tas, verificando-se atrasos no crescimen-
to. À primeira vista aparenta um pro-
blema de fertilização, mas pode ser cau-
sado por fungos ou insectos que se alo-
jam no solo e que atacam as raízes ou os 
caules das plantas, impedindo que se 
desenvolvam, podendo levá-las mesmo 
até à morte. De forma a evitar ataques 
de fungos ou insectos, é altamente re-
comendado que se utilizem sementes 
previamente tratadas com fungicidas e 
insecticidas.  

Ao longo do desenvolvimento das plan-
tas e em fases mais avançadas, podem 
surgir ataques de larvas que destroem 
toda a parte verde da planta (foto n.º 3), 
assim como também as espigas, poden-
do causar graves prejuízos na produção 
caso não sejam detectadas e controla-
das a tempo. 

É importante que o milho seja colhido 
na altura certa, pois a maturidade à co-
lheita pode afectar a qualidade da sila-
gem, porque influencia o teor em ami-
do, bem como a digestibilidade. Deve 
ser colhido depois dos grãos estarem 
bem consistentes, mas antes das 



folhas começarem a ficar amarelas e secas. O milho colhido na 
fase de grão leitoso ou pastoso, vai disponibilizar menos nutrien-
tes para a alimentação animal do que se colhido mais tarde, para 
além de poder também fermentar indevidamente no silo se for 
colhido cedo demais. Após a fase de grão dentado, o valor ali-
mentar das folhas e dos caules diminui e as perdas de campo 
aumentam. 

Normalmente, tenta-se colher o milho quando a linha de 
leite se situa a 1/3 da base de inserção do grão. É nesta altu-
ra que o grão já acumulou uma boa percentagem de amido 
e apresenta o valor energético mais elevado. Colher o milho 
nesta fase, geralmente resulta num teor de humidade pró-
ximo do óptimo para o armazenamento da silagem de mi-
lho. 

A imagem acima (fig. 4) mostra a evolução da linha de leite no grão (maturidade) e o rendimento esperado. 

Fonte: http://www.ag.ndsu.edu/pubs/ansci/dairy/as1253w.htm 

 
 

 
 

 

Fábrica da Nestlé nos Açores (PROLACTO) escolhida para 
fornecer leite em pó para máquinas de ‘vending’ 

A Nestlé Portugal conseguiu trazer para a fábrica que detém nos Açores a produção de mais 
3500 toneladas de leite em pó, cujo destino será “o novo conceito de produto para máquinas 
de ‘vending’ do grupo.  

O diretor-geral da empresa, António Reffóios, adiantou hoje de manhã num encontro com jornalistas que a confir-
mação da escolha da fábrica dos Açores chegou a semana passada. 

António Reffóios explicou que a fábrica instalada em Lagoa teve de "disputar o negócio internamente e com tercei-
ros" que ofereciam preços mais competitivos. Para tal, houve que reajustar o preço para que a unidade açoriana fos-
se a escolhida pela casa-mãe. O diretor-geral da Nestlé Portugal acredita que "ainda este ano" a fábrica dos Açores 
arranca com esta produção adicional que vai implicar o aumento da recolha de leite na ordem dos 30 milhões de li-
tros. 

Fonte: Diário Económico 26/03/12 

A McDonald's Portugal acaba de lançar um novo hambúrguer que 
aposta em sabores portugueses. Para a criação deste novo produto, 
a marca de restauração constitui uma parceria com dois fornecedo-

res nacionais, a Nobre e a Terra Nostra. Este novo produto representou um investimento de quatro milhões de eu-
ros.  

O diretor de marketing e comunicação do grupo em Portugal, John Alves, revela que a parceria com a Nobre destina-
se ao fornecimento de paio de lombo, enquanto a Terra Nostras disponibiliza as fatias de queijo ‘gourmet'. 

Embora se assuma como uma marca global, a McDonald's procura ter uma atuação local em cada mercado onde es-
tá presenta, apostando na aproximação aos hábitos dos consumidores. John Alves lembra que depois da "bica", do 
pastel de nata e das sopas - com Portugal a ser o único país da Europa com este produto -, "o McLusitano é um bom 
casamento entre aquilo que é McDonald's e aquilo que é o sabor português". 

Fonte: Diário Económico 29/03/12 

 

Foto 3: ataques de larvas  

Fig. 4: Evolução da maturidade do grão.  
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Para rir!  

Alentejanos 

Dois alentejanos estavam a trabalhar para o 
Departamento de Urbanismo da Câmara de 
Serpa.  

Um escavava um buraco e o outro vinha 
atrás e voltava a encher o buraco. 
Trabalharam num lado e depois no outro 
lado da rua. 

No fim, passaram à rua seguinte, sem nunca 
descansar. 

Um escavava um buraco e outro enchia o 
buraco outra vez. 

Um espectador, divertido com a situação, 
mas não entendendo porque eles faziam 
isto, foi perguntar ao cavador: 

- Estou impressionado com o esforço que os 
dois põem no trabalho, mas não compreen-
do porque é que um escava um buraco e, 
mal acaba, o parceiro vem atrás e volta a 
enchê-lo. 
O cavador, limpando a testa, suspira: 
- Bem, isto pode parecer estranho porque, 
normalmente, somos três homens na equipa; 
mas hoje o gajo que planta as árvores tele-
fonou a dizer que está doente... 
 

 

Traição light 

O marido chega a casa e encontra a mulher 
na cama com um anão. 

- Maria, não tinhas prometido que nunca 
mais me traías? 

- Môr, tou a tentar. Já ando a reduzir!.. 
 

 

A cortadora de pickles 

Um sujeito trabalhava há anos numa fábrica 
de conservas.  

Um dia, confessou à mulher que estava 
possuído por um terrível desejo: a vontade 
incontrolável de meter o pénis na cortadora 
de pickles.  

Espantada, a mulher sugeriu que ele procu-
rasse um psicólogo, e o marido prometeu 
que iria pensar no assunto.  

O tempo foi passando, até que um certo dia, 
ele chegou a casa cabisbaixo, profundamen-
te abatido:  

- O que aconteceu amor?"  

- Lembras-te do meu desejo de enfiar o 
pénis na cortadora de pickles? 

- Oh não!" - gritou a mulher -" Fizeste 
isso?!?" 
-Sim fiz! 

-Meu Deus, e depois? 

- Fui despedido...  

- Mas, e...e.... e... a cortadora de pickles ...? 
- Aahh, a Manuela?! Também foi despedida! 

 

Consciência pesada 

Um casal estava a dormir profun-
damente como inocentes bebés. 

De repente, lá pelas três horas da 
manhã, escutam ruídos fora do 
quarto. 

A mulher, sobressaltada e total-
mente espantada, diz para o 
homem: 

- Aaaaaiiiiiii, deve ser o meu mari-
do!!!... 
O homem levanta-se espantadíssimo e nu, 
pula como pode pela janela e 
cai em cima de uma planta com espinhos. 

Em poucos segundos, volta e diz: 
- Olha lá sua desgraçada... o teu marido sou 
eu !!! 

- Ai é?! ?!? E, saltastes da janela porquê??? 
 

 

O velho Alentejano e o punk com 
crista de galo 

Num autocarro, um velho Alentejano senta-
se num banco mesmo em frente 
a um punk de cabelos compridos, com crista 
parecida com um galo. Madeixas verdes, 
azuis, rosa e vermelhas. 

O velho fica a olhar para o punk e o punk a 
observar o velho, ambos calados. 

O punk vai ficando cada vez mais nervoso, 
até que não aguenta mais e pergunta ao 
velho: 

- O que foi, amigo? Você nunca fez nada de 
diferente, quando era jovem? 

O velho responde: 

- Sim, fiz ! Quando era jovem, violei uma 
galinha...e agora estava cá a pensar: ...Será 
que este marmelo é mê filho?!... 
 

O sogro 
Um tipo chega com sua amante a um motel 
e lá encontra o carro de seu sogro 
estacionado. Indignado com a leviandade do 
sogro resolveu aplicar-lhe uma lição. 
Rouba o rádio do carro e ainda lhe faz 
alguns riscos. 
No dia seguinte vai visitar o sogro, que se 
mostra muito enraivecido. 
- Está triste, sogro? Aconteceu alguma coi-
sa? Porque está tão furioso? 
Ao que o sogro esclarece: 
Como não vou estar furioso, se emprestei 
meu carro, para a descuidada da 
tua mulher ir à igreja, e lhe roubaram o radio 
e ainda o riscaram todo??? 
 

Trabalho por objetivos 
Era uma vez uma aldeia onde viviam dois 
homens que tinham o mesmo nome: Joa-
quim Gonçalves. Um era sacerdote e o 
outro, taxista. 

 
 

Quis 
o destino 

que mor-
ressem no 

mesmo dia.  
Quando chegaram 
ao céu, São Pedro 
esperava-os. 
O teu nome? 

Joa- quim Gonçalves. 
És o sacerdote? Não, o taxista. 
São Pedro consulta as suas notas e diz: 
Bom, ganhaste o paraíso. Levas esta túnica 
com fios de ouro e este troféu de platina com 
incrustações de rubis. Podes entrar. O teu 
nome? 
Joaquim Gonçalves. 
És o sacerdote? Sim, sou eu mesmo. 
Muito bem, meu filho, ganhaste o paraíso. 
Levas esta bata de linho e este troféu de 
ferro. 
O sacerdote diz: 
Desculpe, mas deve haver engano. Eu sou o 
Joaquim Gonçalves, o sacerdote! 
Sim, meu filho, ganhaste o paraíso. Levas 
esta bata de linho e... 
Não pode ser! Eu conheço o outro senhor.  
Era taxista, vivia na minha aldeia e era um 
desastre! Subia os passeios, batia com o 
carro todos os dias, conduzia pessimamente 
e assustava as pessoas. Nunca mudou, 
apesar das multas e repreensões policiais. 
E quanto a mim, passei 75 anos pregando 
todos os domingos na paróquia. 
Como é que ele recebe a túnica com fios de 
ouro e eu... isto? ? 
Não é nenhum engano - diz São Pedro. Aqui 
no céu, estamos a fazer uma gestão mais 
profissional, como a que vocês fazem lá na 
Terra. 
Não entendo! 
Eu explico. Agora orientamos por objetivos.  
É assim: durante os últimos anos, cada vez 
que tu pregavas, as pessoas dormiam. E 
cada vez que ele conduzia o táxi, as pes-
soas começavam a rezar. 
Resultados! Percebeste? 
 

 

A avó está a morrer e manda chamar o neto 
e diz: 
" Meu querido vou morrer em breve mas 
quero que saibas que 
te deixo a quinta, os tractores as debulhado-
ras , os cavalos, as 
vacas, as cabras e mais animais, o estábulo 
e todas as plantações, 
além de 22.450.00€, trata tudo com cuidado" 
- Epa avó eu nem sabia que tinhas uma 
quinta. Onde fica? 
A avó dá um último suspiro antes de morrer 
e responde: "no facebook!! 

 



Um agricultor comprou um Mercedes da 
nova classe «E» diretamente na Daimler- 

Benz AG. Ficou estupefacto com as taxas 
adicionais que teve de pagar pelos equipa-
mentos fora de série. 

Pouco tempo depois, o diretor da Daimler-
Benz AG comprou a este agricultor uma 
vaca para a sua casa de campo. 

Eis a fatura enviada pelo agricultor ao dire-
tor: 

Fatura 

1 vaca (versão standard) preço base 2.400 € 

2 cores (preto/branco) mais-valia …….150 € 

Revestimento em couro natural ………100 € 

Reservatório de leite p/ exploração 
verão/inverno ……………………………..50 € 

4 torneiras a 12,50€ …………………….. 50 € 

2 para-choques, aplicação corneada a 17,50 
€ …………………………………………… 35 € 

Enxota-moscas, semiautomático ………30 € 

Escape de Estrume (BIO) ……………….60 € 

Cascos todo-terreno ……………………100 € 

Sistema de travões 2 circuitos (patas tr+dt) 
……………………………………………..400 € 

Buzina com vários sons ………………..135 € 

Direção assistida à voz do dono ………150 € 

Tração às 4 patas …………………….1.250 € 

Total da Vaca segundo o orçamento: 4.910 € 
 

 

 A Fé é que nos salva... não é verdade? 

D. Beatriz, senhora alentejana, 80 anos, 
solteira, organista numa igreja da Diocese de 
Beja. 

 É admirada por todos pela sua simpatia e 
doçura. 
Uma tarde, convidou o novo padre para ir 
lanchar a sua casa e ele ficou sentado no 
sofá, enquanto ela foi preparar um chá. 
 Olhando para cima do órgão, o jovem padre 
reparou numa jarra de vidro com água e, lá 
dentro, boiava um preservativo. 

Quando a D. Beatriz voltou com o chá e as 
torradas, o padre não resistiu tirar a sua 
curiosidade perguntando o porquê de tal 
decoração em cima do órgão. 

Responde ela apontando para a jarra: "Ah! 
refere-se a isto? 

Maravilhoso, não é? Há uns meses atrás, ia 
eu a passear pelo parque, quando encontrei 
um pacotinho no chão. As indicações diziam 
para colocar no órgão, manter húmido e que, 
assim, ficava prevenida contra todas as 
doenças.  

E sabe uma coisa? Este Inverno ainda não 
me constipei". 
 

 

 Conversa entre duas loiras! 

- Pus soalho flutuante em casa, assim quan-
do vierem as próximas cheias o chão flutua e 
não fico com a casa inundada! 

- Mas se vierem muitas cheias isso sobe 
muito e bates com a cabeça no teto! 

- Ah! Mas eu também pus teto falso... 
 

CARTA DE UMA MÃE ALENTEJANA 

 Mê querido filho… 

“Ponho-te estas poucas linhas que é para 
saberes que tôu viva.  

Escrevo devagar porque sei que não gostas 
de ler depressa. Se receberes esta carta, é 
porque chegou. Se ela não chegar, avisa-me 
que eu mando outra.  

O tê pai leu no jornal que a maioria dos 
acidentes ocorrem a 1 km de casa.  
Por isso, mudámo-nos pra mais longe.  

Sobre o casaco que querias, o tê tio disse 
que seria muito caro mandar-to  
pelo correio por causa dos botões de ferro 
que pesam muito. Assim, arranquei os 
botões e meti-os no bolso. Quando chegar aí 
prega-os de novo. 

No outro dia, houve uma explosão na botija 
de gás aqui na cozinha. O pai e eu fomos 
atirados pelo ar e caímos fora de casa. Que 

emoção: foi a primeira vez em muitos anos 
que o tê pai e eu saímos juntos.  

Sobre o nosso cão, o Joli, anteontem foi 
atropelado e tiveram de lhe cortar o rabo, por 
isso toma cuidado quando atravessares a 
rua.  

Na semana passada, o médico veio visitar-
me e colocou na minha boca um tubo de 
vidro. Disse para ficar com ele por duas 
horas sem falar. O tê Pai ofereceu-se para 
comprar o tubo. 

Tua irmã Maria vai ser mãe, mas ainda não 
sabemos se é menino ou menina.  
Portanto, nã sei se vais ser tio ou tia.  

O tê mano Antóino deu-me hoje muito traba-
lho. Fechou o carro e deixou as chaves lá 
dentro. Tive de ir a casa, pegar a suplente 
para a abrir. Por sorte, cheguei antes de 
começar a chuva, pois a capota estava em 
baixo.  
Se vires a Dona Esmeralda, diz-lhe que 
mando lembranças. Se nã a vires, nã digas 
nada.  
Tua Mãe Mariana  

 
PS: Era para te mandar os 100 euros que 
me pediste, mas quando me lembrei já  
tinha fechado o envelope. 
 

 

16 filhos 

Na fila do autocarro estavam um pai e seus 
16 filhos. Junto a eles, um senhor de meia-
idade, com uma das pernas de pau. O auto-
carro chegou, as crianças entraram primeiro 
e ocuparam os bancos que estavam dispo-
níveis. 
Os dois senhores entraram e ficaram em pé. 
Na arrancada, o senhor da perna de pau, 
com a visível dificuldade, desequilibrou-se 
para trás, e o barulho foi inconfundível: 
TOC...TOC... TOC...TOC... 

Quando o autocarro travou, a mesma coisa 
aconteceu:  

TOC... TOC... TOC...TOC... 

Na arrancada, novamente:  

TOC... TOC... TOC...TOC.. 

E assim foi, várias vezes... 

Num determinado momento, já incomodado 
com o barulho e ao mesmo tempo tentando 
ser gentil, o pai das 16 crianças disse ao 
perneta: 
- Perdão, senhor, gostaria de fazer uma 
sugestão. Se o senhor colocar uma borra-
chinha na ponta do pau, de certeza que 
diminuía o barulho e incomodava menos as 
pessoas... 
De imediato, o cavalheiro da perna de pau 
respondeu: 
- Agradeço a sugestão, mas se o senhor 
tivesse colocado uma borrachinha na ponta 
da gaita.... há alguns anos atrás... agora 
estaríamos todos sentados... A CRISE NA PECUÁRIA AÇOREANA 
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Melhores Vacas
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AJAM REIVINDICA PREÇOS JUSTOS NO LEITE  
 
A Associação de Jovens Agricultores Micaelenses convocou no início 
do mês de Abril a comunicação social numa exploração na Covoada 
para “dar a conhecer no terreno” as dificuldades dos agricultores, na 
sequência do “baixo preço praticado pela indústria de lacticínios e 
aumento dos fatores de produção”. 

O alerta foi dado pelas “dificuldades sentidas” devido a quebras no 
rendimento face “ao baixo preço de leite pago pelas indústrias e 
elevados preços dos fatores de produção”. 

Para o presidente da Associação de Jovens Agricultores Micaelenses, 
Hélio Carreiro, “a indústria deve dar a mão aos produtores” e defen-
deu “um valor mais justo” no preço do leite pago, para que os agri-
cultores “consigam fazer face às despesas, gerar alguma sustentabili-
dade e ter alguma margem de manobra que permitisse investimen-
tos”. 

Segundo Hélio Carreiro, existem indústrias que “pagam mais que 
outras” no preço do leite e disse que os fatores de produção “são 
cada vez mais elevados”, desde “rações, fertilizantes, os gasóleos que 
estão a preços insuportáveis”. 

O presidente da Associação de Jovens Agricultores justificou a con-
centração de hoje com a necessidade de “sensibilizar e reivindicar” 
preços “mais justos” no leite. 

“Era bom que o secretário regional também tivesse uma palavra 
sobre isto no sentido de sentar ambas as partes para alcançar um 
valor mais justo e concreto para os produtores”, referiu. 

Fonte: Jornal a União 
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s doenças parasitárias, principal-
mente as causadas por parasitas 
internos (comumente chamados 

‘lombrigas’), constituem um importante 
problema em explorações de bovinos 
em pastoreio, sejam de vacas leiteiras 
ou aleitantes, a nível mundial. São um 
factor limitante para a saúde do animal, 
sua produtividade, e consequentemente 
acarretam graves perdas económicas 
para as explorações.  

Podemos considerar que existem 3 
principais grupos de parasitas internos: 
nemátodos gastrointestinais (parasitas 
do aparelho digestivo), nemátodos 
pulmonares (parasitas do aparelho 
respiratório) e tremátodos (neste grupo 
o mais comum é a Fasciola hepática, 
parasita do fígado). Este artigo irá focar-
se no impacto produtivo dos parasitas 
gastrointestinais em vacas leiteiras. 

 Os parasitas alimentam-se de nutrien-
tes e/ ou sangue do hospedeiro. O seu 
impacto na saúde do animal está em 
parte dependente das suas defesas 
individuais. Na maioria das vezes o pa-
rasitismo é subclínico, ou seja, os ani-
mais não apresentam sintomas da do-
ença, apesar de terem a sua saúde e 
produtividade afectadas. Os animais 
com o sistema de defesas mais debilita-
do (p.e. animais mais jovens, em má 
condição corporal, doentes ou vacas 
recém-paridas) são os mais susceptíveis 
de ficarem doentes, podendo apresen-

tar sintomas clínicos. Como exemplo, 
temos as diarreias e pneumonias de 
origem parasitária. Atrasos no cresci-
mento, quebras na produção leiteira, 
diminuição da eficiência reprodutiva, 
diminuição do ganho médio diário e 
rejeições parciais de órgãos no mata-
douro, são consequências frequentes 
das infecções parasitárias. 

Na recria leiteira, os efeitos negativos 
do parasitismo gastrointestinal estão 
devidamente comprovados. Sabe-se 
que os atrasos de crescimento daí de-
correntes, afectam negativamente a 
produção de leite durante a 1ª e 2ª 
lactação, atrasam a entrada à puberda-
de (aumentando a idade ao 1º parto), 
diminuem o diâmetro do canal pélvico 
(maior probabilidade de haver dificul-
dades durante o parto) e, consequen-
temente, aumentam a taxa de refugo 
involuntário de novilhas de reposição 
(Perri et al., 2011, Vet. Parasitology; 
Charlier et al., 2009, Vet. Parasitology). 

Durante muitos anos considerou-se que 
os animais adultos facilmente lidavam 
com os parasitas e que o seu sistema de 
defesas minimizava a sua acção patogé-
nica. De facto, na maioria das vezes a 
doença é subclínica, no entanto, tendo 
como base estudos recentes, sabe-se 
que afecta severamente a performance 
produtiva e reprodutiva das vacas leitei-
ras adultas. 

Num estudo realizado na Argentina, em 
3 explorações leiteiras em pastoreio 
(total de 191 animais), verificou-se que 
havia quebras na produção de leite 
entre 7% a 15%, em vacas que estavam 
parasitadas durante o último mês de 
gestação e o 1º mês após o parto, com-
parando com vacas que não estavam 
parasitadas nesses mesmos meses (Perri 
et al., 2011, Vet. Parasitology). Neste 
estudo, também se verificou que é nes-
te período de 
tempo (fase 
de transição) 
que as vacas 
têm maiores 
contagens de 
ovos de ne-
mátodos nas 
fezes (Gráf. 1). 
De facto, as 
vacas leiteiras 
estão mais 
sensíveis ao 
parasitismo 
nesta fase da 
sua vida pro-
dutiva, devido 
ao stress (de-
prime as defe-
sas naturais 
do animal) e 
alterações 
metabólicas 
associadas. 

 

 

A 



 
Estão também reportados outros efei-
tos negativos do parasitismo como: 
diminuição na ingestão de alimento, 
diminuição da eficiência alimentar, 
aumento do intervalo entre parto e 
concepção, etc. 

Nos Açores, as condições climatéricas 
(clima temperado e chuvoso) são favo-
ráveis ao desenvolvimento de parasitas 
na pastagem (principal fonte de infec-
ção para os animais). Uma vez que o 
pastoreio é o suporte alimentar das 
explorações leiteiras açorianas, presu-
me-se que exista um elevado risco de 
exposição dos animais aos parasitas. 

 

A Pfizer Saúde Animal, juntamente com 
veterinários de 4 ilhas do arquipélago 
dos Açores (S. Miguel, Terceira, Faial e 
Pico), realizou um estudo com o objecti-
vo de avaliar o risco da exposição das 
explorações leiteiras à Ostertagia oster-
tagi (parasita gastrointestinal mais pa-
togénico). Este estudo baseia-se na 
medição do nível de anticorpos anti-
Ostertagia ostertagi no leite de tanque. 
Quanto maior o nº de anticorpos maior 
a exposição dos animais a este parasita, 
tal como o quadro 1 demonstra (guia de 
interpretação dos resultados).  

Além de avaliar o risco de exposição ao 
parasita, este teste de diagnóstico tam-
bém permite fazer uma previsão sobre 
o benefício de realizar um tratamento 
anti-hemíntico na exploração.  

Como exemplo, explorações que te-
nham um valor de anticorpos (expresso 
em ODR) superior a 0.7, consideram-se 

que têm alto risco de exposição ao pa-
rasita, sendo alta a probabilidade de os 
animais estarem a sofrer efeitos negati-
vos na sua saúde e produtividade. A 
probabilidade de existir uma resposta 
positiva ao tratamento, em termos de 
aumento da produção de leite, é eleva-
da. 

 
 

 
Quadro 1 – Guia de interpretação dos resultados obtidos na avaliação do risco de exposição dos efectivos leiteiros à Ostertagia 
ostertagi. 

 

Fig. 2 – Vacas em pastoreio em S. Miguel.                                                      

 



Os níveis de anticorpos con-
tra a Ostertagia ostertagi 
estão inversamente relacio-
nados com a produção de 
leite. Quer isto dizer que, 
quanto mais elevados forem 
os níveis de anticorpos maior 
será a quebra na produção de 
leite (Kg/vaca/dia), tal como 
o gráf. 2 demonstra (Forbes 
et al., 2008, Vet. Parasitolo-
gy). 
 
 

Gráfico 2 – Relação entre níveis 
de anticorpos anti-Ostertagia 

ostertagi (Ostertagia ODR) e 
quebras estimadas na produção 

leiteira (Kg/ vaca/ dia). Forbes et 
al., 2008, Vet. Parasitology. 

 

 
 
As linhas a vermelho no gráfico preten-
dem dar um exemplo de como se deve 
fazer a devida interpretação. Neste 
caso, numa exploração que o nível de 
anticorpos para a Ostertagia ostertagi 

seja de 0.9, estima-se que haja uma 
perda média de leite > 1 Kg/vaca/dia.  

De momento já existem os resultados 
das ilhas de S. Miguel e Terceira. No 

conjunto das 2 ilhas, o nº total de explo-
rações amostradas foi de 72 (33 em S. 
Miguel e 39 na Terceira). 

 

 
Quadro 2 – Resultados da avaliação do nível de anticorpos anti-Ostertagia ostertagi, em leite de tanque de 72 explorações, nas 
ilhas de S. Miguel e Terceira. 

  
Os resultados, apesar de preliminares, 
permitem-nos concluir que a maioria 
das explorações das ilhas de S. Miguel e 
Terceira, estão sujeitas a uma elevada 
exposição ao parasita Ostertagia oster-
tagi, existindo alta probabilidade de 
haver uma resposta positiva, em termos 
de aumento na produção de leite, se for 
efectuada uma desparasitação aos ani-
mais dessas explorações (quadro 2). 

Tendo em conta, que as infecções para-
sitárias afectam a rentabilidade econó-
mica das explorações leiteiras em pasto-
reio, torna-se óbvio que devem ser 
implementadas medidas de controlo de 
forma a minimizar o seu impacto nega-
tivo na saúde e produtividade dos ani-
mais. Como principais medidas de con-
trolo temos o maneio das pastagens e a 
utilização de anti-helmínticos. 

O objectivo do maneio das pastagens é 
diminuir o contacto entre os animais e 
os parasitas. Como exemplos deste tipo 

de medidas temos: restringir o acesso a 
pastagens suspeitas de estarem muito 
contaminadas, limitar o acesso ao pas-
toreio em determinados períodos do 
dia, etc. Na realidade açoriana, nas 
explorações em pastoreio permanente e 
com necessidade de fazer rotação fre-
quente das pastagens, estas medidas 
são muitas vezes de difícil implementa-
ção. 

A utilização de anti-helmínticos (despa-
rasitação) por rotina, é de facto, a prin-
cipal medida preventiva que, muitas 
vezes, o maneio nos permite adoptar. 

A implementação de protocolos de 
desparasitação deve ser feita de forma 
sustentável. O tratamento deve ser 
realizado, se possível, no momento em 
que o animal está mais sensível ao para-
sitismo, maximizando a resposta em 
termos de produção de leite, para se 
obter um retorno económico. A utiliza-
ção de fármacos deve ser racional, para 

evitar a disseminação de parasitas resis-
tentes que podem condicionar o suces-
so dos protolocos instituídos. 

No que respeita às vacas leiteiras em 
produção existem 2 alternativas de 
tratamento: tratamentos estratégicos 
ao longo do ano em todos os animais 
adultos da exploração ou tratamentos 
individuais de acordo com a fase fisioló-
gica (durante o período de secagem). 

A desparasitação estratégica de todos 
os animais ao mesmo tempo é uma 
abordagem mais simples em termos de 
maneio, mas que acarreta alguns aspec-
tos menos interessantes. Em primeiro 
lugar, implica a escolha de fármacos em 
função do intervalo de segurança, o que 
pode obrigar a deixar de parte outros 
medicamentos cujo efeito terapêutico 
e/ ou preventivo se considerem serem 
mais adequados à exploração. As despa-
rasitações aplicadas desta forma “a 
varrer”, sobretudo quando imediata-
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mente seguidas do movimento de todo 
o efectivo para uma pastagem “limpa” 
(não pastoreada nos últimos tempos), 
envolve também o risco de se desenvol-
verem resistências por parte de alguns 
parasitas. De qualquer forma, quando 
se considerar este tipo de abordagem, é 
importante ter em mente que se devem 
selecionar momentos do ano em que o 
nível parasitário na exploração mais 
beneficia do tratamento. Isto consegue-
se com recurso à realização periódica de 
análises coprológicas (de fezes) a um 
grupo de animais da exploração. 

A grande vantagem de desparasitar os 
animais durante o período de secagem 
é permitir que o tratamento seja efec-
tuado antes do período em que o ani-
mal está mais sensível ao parasitismo 
(potenciação da produção de leite da 
lactação que se avizinha). Para além de 
proteger cada animal na fase crítica que 
é o início da lactação, esta abordagem 
minimiza o aparecimento de parasitas 
resistentes, uma vez que não se realiza 
o tratamento “a varrer” da totalidade 
do efectivo. 

Segundo estudos recentes, idealmente a 
desparasitação deve ser feita nas últi-
mas 3 semanas da gestação (período de 
transição). Nestas semanas as necessi-
dades em energia e nutrientes por parte 
da vaca leiteira aumentam à medida 
que a data do parto se aproxima e co-

meça o estímulo para a produção de 
leite. Como já referimos, é neste perío-
do que o animal é mais sensível aos 
parasitas, que diminuem a ingestão de 
alimento pré e pós-parto e, consequen-
temente, agravam a depressão do sis-
tema de defesas do animal e o balanço 
energético negativo. A desparasitação 
do animal neste período permite opti-
mizar a ingestão pré e pós-parto, forta-
lecer o sistema imunitário e evitar ca-
rências alimentares, favorecendo a 
entrada do animal na nova lactação. 

Em S. Miguel, existem zonas perfeita-
mente conhecidas com risco de Fascio-
lose, doença parasitária do fígado, com 
grave impacto na saúde e produtividade 
dos animais. Nestas áreas geográficas 
deve ser naturalmente considerada a 
utilização de um anti-helmíntico com 
espectro de acção para a Fasciola hepá-
tica. 

Qualquer protocolo de prevenção deve 
ser adaptado à realidade da exploração. 
Deve ter em conta o risco de exposição 
aos parasitas, o tipo de parasitas pre-
sentes, deve ser fácil de implementar e 
ter a melhor relação custo-benefício. 

Para esclarecimentos adicionais acerca 
do tema, consulte o médico veterinário 
assistente da sua exploração. 
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sector do leite é prioritário na eco-
nomia agrária da Região Açores. E, 
se é verdade que a adopção de 
medidas de apoio ao sector, no 
âmbito das medidas agrícolas do 
POSEI, depende em grande parte 
da opção política do Governo 
Regional, sendo este a decidir as 
prioridades de financiamento e os 
respectivos montantes a atribuir, 
não é menos verdade que é ao nível 
europeu que o sector se estrutura 

no que diz respeito às suas regras de funcionamento.  

Perspectivas europeias sobre o sector do leite  

Neste contexto, estes últimos anos têm sido decisivos para o 
sector. Resumamos a cronologia dos eventos mais marcantes:  

- no primeiro semestre de 2010, o recém empossado 
Comissário Europeu da Agricultura, Dacian Ciolos, reafirma o 
termo das quotas leiteiras em 2015 e aposta no Grupo de Alto 
Nível do Leite/GAN (constituído em Outubro de 2009) para 
analisar as medidas necessárias para garantir a sustentabilidade 
e competitividade do sector num cenário pós-quotas; 

- em Julho de 2010, o GAN apresenta o seu relatório, 
no qual se destaca a proposta de estabelecimento de relações 
contratuais entre a produção e a indústria, bem como a consti-
tuição e/ou reforço de organizações interprofissionais; 

- em Dezembro de 2010, o Comissário apresenta a 
sua proposta para o futuro do sector no designado “Pacote do 
Leite”, no qual se limita a adoptar as sugestões do GAN, redi-
gidas no pressuposto do termo das quotas e deixando de fora o 
sector cooperativo, maioritário em Portugal;  

- o ano de 2011 foi o do debate da proposta da 
Comissão e da elaboração do Relatório do Parlamento Euro-
peu, votado pelo Parlamento e aprovado também pelo Conse-
lho entre Fevereiro e Março de 2012 sem que, todavia, algum 
elemento verdadeiramente novo em relação à proposta da 
Comissão ou de impacto significativo tivesse sido introduzido.  

Deste modo, é o “Pacote do Leite”, que resultou do consenso 
entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho europeus, que 
vai regular o sector até 30 de Junho de 2020. Assim sendo, 
torna-se muito importante conhecer as suas orientações fun-
damentais para o sector podendo-se desde já acrescentar que 
(1) muitas das propostas agora aprovadas não constituem efec-
tivamente uma novidade e que (2) todas elas, no seu conjunto, 
não são suficientes para manter o nível de regulação que o 
sistema de quotas assegura, (3) nem tão pouco o nível de 
informação acerca do mercado que este proporciona. 

Em síntese, a resolução legislativa da proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 
(CE) n º 1234/2007 no que respeita às relações contratuais no 
leite e produtos lácteos incide sobre dois aspectos principais, já 
destacados pelo GAN e reiterados pela Comissão Europeia: 
promoção e reforço das organizações interprofissionais e estabe-
lecimento de relações contratuais. Consideremo-los ambos sepa-
radamente. 

Organizações interprofissionais 

No que se refere às organizações interprofissionais o “Pacote do 
Leite” enuncia as condições em que as mesmas podem ser reco-
nhecidas bem como as funções que se esperam venham a reali-

zar. Afirma-se então que os Estados-Membros podem reco-
nhecer as organizações interprofissionais que o solicitem 
formalmente, reunindo representantes de actividades econó-
micas ligadas à produção de leite cru e com relação directa 
também com a transformação ou com a comercialização, 
compreendendo a distribuição. Estas podem funcionar numa 
ou mais regiões e devem assumir uma ou mais das seguintes 
funções: 

- melhorar o conhecimento e transparência da pro-
dução e do mercado; 

- promover o consumo e fornecimento de informa-
ções sobre os mercados interno e externo; 

- explorar de potenciais mercados de exportação; 

- desenvolver contratos-tipo compatíveis com as regras 
da UE para a venda de leite cru de lacticínios e de forne-
cimento de produtos transformados para distribuidores e 
retalhistas, tendo em conta a necessidade de garantir uma 
concorrência leal e evitar distorções da mercado;  

- preservação e desenvolvimento do potencial de produ-
ção do sector leiteiro, nomeadamente através da promo-
ção da inovação e apoio a programas de investigação 
aplicada e desenvolvimento do potencial de leite e produ-
tos lácteos, em especial a criação de produtos de valor 
agregado mais atraentes para o consumidor; 

- limitação do uso de produtos veterinários, programas de 
melhoria da segurança alimentar e saúde animal; 

- desenvolvimento da agricultura biológica e protec-
ção/promoção de produtos com as denominações de ori-
gem, marcas de qualidade e indicações geográficas. 

 

Relações contratuais 

No que se refere às relações contratuais entre a produção e a 
indústria, o “Pacote do Leite”, mantendo à margem a distribuição, 
estipula que as negociações sejam conduzidas por organizações de 
produtores sem que o leite cru negociado exceda (a) nem os 3,5% 
da produção total da União, (b) nem os 33% da produção nacional 
do estado membro em causa (não obstante uma Organização de 
produtores que negoceie menos de 500.00 toneladas/ano, poder 
fazê-lo mesmo que este volume corresponda até 45% da produção 
total desse Estado membro). 

O fundamental, porém, nesta rubrica é o estabelecimento das 
condições em que o contrato entre as partes deve ser celebrado. 
Este contrato, sempre escrito e assinado antes da entrega, mantém-
se como voluntário para cada Estado-membro o qual decidirá se o 
tornará ou não obrigatório a nível nacional. A ser assinado terá 
incluir: 

- o preço para entrega, que é fixo e especificado no con-
trato, e/ou é calculado usando uma combinação de factores indi-
cados no contrato, nomeadamente indicadores de mercado que 
reflectem mudanças nas condições de mercado, o volume entregue 
e da qualidade ou composição do leite cru entregue;  

- o volume de leite cru que pode e/ou deve ser entregue, 
bem como o calendário das entregas;  

- a duração do contrato, que pode ser celebrado por um 
período definido ou indefinido, incluindo cláusulas de rescisão;  

- disposições relativas aos procedimentos e prazos para 
pagamento;  

O 

por: M. Patrão Neves 
Deputada ao Parlamento Europeu eleita na lista do PSD 
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- modalidades de recolha ou entrega do leite cru e as 
regras aplicáveis em caso de força maior. 

 

Para além do estabelecido no que se refere às organizações 
interprofissionais e às relações contratuais, valerá a pena des-
tacar a possibilidade de regulação da oferta para o queijo com 
denominação de origem protegida ou uma indicação geográfi-
ca. Com efeito, dada a importância das denominações de ori-
gem protegida (DOP) e indicações geográficas protegidas 
(IGP), no contexto da supressão futura do sistema de quotas 
leiteiras, os Estados-Membros deverão ser autorizados a apli-
car as regras para regular a oferta para esses queijos produzi-
dos numa área geográfica delimitada. 

 

Opções nacionais sobre o sector do leite  

Expostas as duas grandes orientações europeias para o sector 
do leite, é inevitável concluirmos que não apresentam nada de 
verdadeiramente inédito – tanto as organizações interprofis-
sionais como os contratos eram já possíveis –, nem nenhuma 
medida de regulação efectiva do mercado – os contratos visam 
uma adaptação entre a oferta e a procura, num mercado libera-
lizado, e um ajustamento entre o preço pago ao produtor e ao 
industrial, sem envolver a distribuição que determina realmen-
te os preços. Assim sendo, o “Pacote do Leite” não pode ser 
perspectivado como uma alternativa às quotas. 

Consciente desta realidade, a Comissão Europeia anunciou, já 
desde sua proposta inicial do “Pacote do Leite”, uma reavalia-
ção das medidas agora avançadas no sector até 30 de Junho de 
2014, isto é, antes de terminar o último prazo para a manuten-
ção das quotas, e depois de novo até 31 de Dezembro de 2018, 
“avaliando em especial o impacto sobre os produtores de leite 
e a produção de leite nas regiões desfavorecidas, no quadro 
do objetivo geral da manutenção da produção nessas regiões, 

e incluindo potenciais incentivos para que os agricultores adi-
ram a acordos de produção conjunta, eventualmente acompa-
nhado de propostas adequadas" – esta afirmação da Comissão é 
de 2010. 

Entretanto, permanece em aberto a questão fundamental do 
carácter voluntário ou obrigatório dos contractos a nível nacio-
nal: se o Governo português optar por os manter voluntários, a 
realidade do sector manter-se-á também inalterada, uma vez que 
já hoje se podem celebrar contractos (em relação a este aspecto 
apenas se avançou na enunciação de regras a seguir na celebra-
ção dos contractos); se o Governo optar por os tornar obrigató-
rios, será certamente na percepção de que contribuirá para um 
maior rendimento do produtor e para um maior equilíbrio ao 
nível da distribuição de rendimentos ao longo da fileira. 

Para esta decisão fundamental, o Governo Português, através do 
seu Gabinete de Planeamento e de Políticas, do Ministério da 
Agricultura, considerou necessário proceder à auscultação do 
sector, tendo para tal enviado um questionário a todas as entida-
des representativas dos lavradores - CAP, CONFAGRI, AJAP, 
CNJ, APROLEP e CNA – em que, entre um vasto leque de 
questões, se destaca a das vantagens e desvantagens de se apli-
car a obrigatoriedade dos contratos em Portugal. O Gabinete de 
Planeamento e de Políticas aguarda as respostas ainda durante o 
mês de Abril, após o que procederá à sua análise que fundamen-
tará certamente a decisão que o Ministério da Agricultura toma-
rá.  

O “Pacote do Leite”, em geral, é aplicável a partir de 2 de Abril 
de 2012; alguns dos seus artigos que se referem às Negociações 
contratuais no setor do leite e dos produtos lácteos (art.º 126, C), 
Regulação da oferta de queijo com uma denominação de origem 
protegida ou uma indicação geográfica protegida (art.º 126, D), 
Declarações obrigatórias no setor do leite e dos produtos lácteos 
(art.º 185, E), Relações contratuais no setor do leite e dos produ-
tos lácteos (art.º 185, F), serão aplicáveis a partir de 3 de Outu-
bro, por exigirem um maior processo de adaptação.  

M. Patrão Neves 
Abril, 2012 
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 55% das entregas de leite em S. Miguel são efetuadas na campanha de Verão (Março a Agosto)   

 O pico de produção atingiu-se em Maio e o mínimo em Novembro 

18% 

10% 

72% 

Produção de leite em portugal 
(2010) 

S. Miguel Restantes Ilhas Continente 

Em 2010: 

 Os Açores produziram 
28% do leite nacional 

 S. Miguel produziu 
18% do leite nacional 

 As Ilhas de São Miguel 
e Terceira juntas 
totalizam cerca de 
89% do total de Leite 
entregue nas 
Fábricas dos Açores. 
S. Miguel 63% do lei-
te Açoriano. 
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Produção 2011 em s. Miguel 

Inverno 
150969635 

litros  45% 

Verão 
187720373 

litros 55% 

Comparação das entregas de leite 
na Ilha de S. Miguel 2010/2011 

(Verão VS Inverno) 

PROLATO 
2% 

FROMAGERIE
S-BEL 
38% 

UNILEITE 
42% 

INSULAC 
18% 

Pequenos 
Produtores  

0% 

Entregas de produtores diretos nas fábricas em 2011 (S. Miguel) 
Em 2011: 

 A Unileite recolheu 
42% da produção mas 
entregou 47% desse 
leite á Prolacto 

 A Bel recolheu 38% 

 A Insulac 18% 

 E a Prolacto apenas 
2% da produção (o 
restante é provenien-
te da unileite) 

 A UNILEITE recolheu 
8% do leite produzido 
em Portugal 



Produção de leite de qualidade: Uma atenção 
de todos os dias! 

 

Impacto da ordenha na 
saúde do úbere. 

 produção de um leite 
seguro e saudável 
exige uma atenção 
constante. A qualida-
de do leite recolhido 

nas explorações tem melhorado 
ao longo dos anos, fruto da im-
plementação de boas práticas na 
ordenha e no maneio animal. 

Dado o impacto das mamites na 
rentabilidade da exploração e na 

qualidade do leite (contagem de 
células somáticas, o risco de 
resíduos de substâncias inibido-
ras e diminuição/alteração das 
propriedades tecnológicas do 
leite), a luta pelo seu controle 
deve ser seriamente tido em 
conta nas nossas explorações. 

O desenvolvimento da tecnologia 
agrícola permitiu aos produtores 
de leite disporem de máquinas de 

ordenha facilitando considera-
velmente a realização desta 
tarefa. 

No entanto, o produtor deverá 
estar atento às novas técnicas e 
estar ciente das interações entre 
a máquina de ordenha e técnica 
de ordenha, a relação com a 
vaca, e …. a qualidade do leite. 

 O controlo das mamites: 
Uma vigilância constante 

Os fatores que podem influenciar 
a saúde da glândula mamária, e 
as interações que estes podem 
ter entre si são numerosos (Figu-
ra 1). Solucionar um problema de 
mamite não é portanto tarefa 
fácil. 

 

Figura 1: Fatores que influenciam a saúde do 

úbere 

 

A problemática das mamites deve ser 
encarada de uma forma estrutural: 

- Garantir uma boa funcionalidade do 
equipamento em cada ordenha e assegu-
rar a sua correta utilização; 

- Interpretar os resultados das contagens 
celulares de cada vaca e o histórico de 
ocorrências de mamites clínicas; 

- Verificar a boa aplicação das medidas 
preventivas “in-loco”. Solucionar possí-
veis lacunas 

- Controlar igualmente: o refugo das 
vacas, a secagem, o alojamento, a ali-
mentação, … 

A saúde do úbere é um problema multifatorial. Pretende-se no entanto com este artigo contribuir para um maior conhecimento do impacto da 
ordenha na saúde do úbere, uma vez que este fator é por vezes subestimado pelos produtores. 

 

 Impacto da máquina de 
ordenha na saúde do úbere 

A ordenha “à máquina” pode 
aumentar a frequência de novas 
infeções mamárias quer pelo seu 
papel como vetor de microrga-
nismos patogénicos de quartos 
infetados para quartos sãos, quer 
através da contaminação ativa do 

teto, quer ainda pelo seu papel 
traumatizante sobre o canal do 
teto, diminuindo assim o seu 
efeito “barreira”. 

A contaminação da glândula 
mamária é feita praticamente 
sempre pelo canal do teto. A 
passagem dos microrganismos 

através do canal é possível de 
duas maneiras. 

Na primeira maneira os germes 
alcançam e contaminam a extre-
midade do teto, aderem à pele ou 
“colam-se” à camada de queratina 
do canal. Se a barreira natural 
protetora do canal está enfraque-
cida, ou a expulsão natural da 

queratina contaminada não for 
suficiente, então torna-se possível 
os germes patogénicos coloniza-
rem o canal e aí multiplicarem-se. 
Sendo essa barreira transposta, 
eles acedem à cisterna do teto, 
cisterna do úbere depois os ca-
nais galactóforos e finalmente os 
alvéolos. Assim instala-se um 
processo inflamatório, levando a 

A 

Fernando Barbosa  
Eng.º Zootécnico 

Serviço de desenvolvimento Agrário de S. Miguel   



um afluxo de leucócitos, o que 
provocará um aumento mais ou 
menos significativo (e de duração 
variável) das contagens celulares 
individuais do animal. Sendo um 
vetor comum em todas as instala-
ções de ordenha, o papel do 
ordenhador é o de limitar os 
riscos de contaminação da extre-
midade do teto pelos patogénicos 
e dessa forma impedir a aparição 
de novas infeções mamárias. 

A segunda via de entrada dos 
germes no canal do teto è através 
da “injeção” ativa do patogénico 
através do canal pela ação de 
uma força física. A injeção intra-
mamária de antibióticos, em 
condições inadequadas de higie-
ne, e a inserção completa da 
cânula no canal do teto é um 
exemplo desta via de contamina-
ção. A máquina de ordenha pode 
também, em certas condições, ser 
responsável pela contaminação 
ativa do úbere. A ordenha de 
úberes/tetos molhados e o fenó-
meno de impacto são os meca-
nismos de contaminação ativa da 

glândula mamária mais conheci-
dos, responsáveis por novas 
infeções mamárias e pelo aumen-
to das contagens celulares indivi-
duais. 

Em alguns casos é possível en-
contrar elevadas taxas celulares 
em úberes não contaminados por 
microrganismos. Podemos então 
sugerir que estas células apare-
cem não para combater uma 
infeção mas para contribuir para 
um processo inflamatório que 
pode ter origem estritamente 
mecânica/física. A máquina de 
ordenha pode realmente ser 
responsável por este tipo de 
reação devido ás forças aplicadas 
no teto durante a ordenha. 

 A técnica de ordenha 

Os principais aspetos, relaciona-
dos com a ordenha e infeção da 
glândula mamária, a ter em conta, 
são frequentemente os seguintes: 

- A higienização das mãos 
durante toda a ordenha. É es-
sencial para uma ordenha eficien-
te. Recomenda-se o uso de luvas 

(pois são mais fáceis de manter 
limpas); 

A técnica de preparação dos 
tetos/úbere. Por vezes não é 
efetuada, caso os tetos se apre-
sentem limpos. No entanto isto 
pode levar a ordenhas mais alon-
gadas e eventualmente incomple-
tas. Quando os tetos são prepa-
rados, nem sempre o método é 
apropriado (ex.: utilização de 
panos não desinfetados entre 
ordenhas ou o mesmo pano 
usada em várias vacas, solução 
de lavagem contendo lixivia, tetos 
molhados no momento de ligação 
das tetinas,… 

- O exame aos primeiros jatos. 
È importante para fazer a estimu-
lação da “descida do leite”. A sua 
observação sobre uma superfície 
de fundo negro permite uma 
deteção precoce das mamites e 
permite reduzir os riscos de con-
taminação. È importante não 
descartar os primeiros jatos para 
a mão ou para a bota; 

- A ordenha de animais proble-
máticos. A ordenha por uma 

determinada ordem (estabelecida 
em função dos resultados indivi-
duais de contagens celulares e 
infeções em curso) nem sempre é 
realizada. Nos casos em que isto 
é impraticável, é aconselhado 
enxaguar os coletores/tetinas e/ou 
desinfetá-los com um produto à 
base de peróxido antes de orde-
nhar as seguintes; 

- O posicionamento das unida-
des de ordenha/coletores em 
relação ao úbere. Deve ser 
corrigido após colocação da 
unidade de ordenha (considerar o 
uso de sistema de suporte do 
tubo longo de leite – braço de 
serviço); 

- A desinfeção dos tetos (pré e 
pós-dipping). Quando é feito, 
nem sempre o produto escolhido 
é suficientemente hidratante. A 
aplicação é por vezes muito rápi-
da/mal realizada e o produto não 
adere na totalidade aos tetos. 

  

A contaminação da glândula mamária é feita praticamente sempre pelo canal do teto 

A ordenha de úberes/tetos 
molhados e o fenómeno de 

impacto são os mecanismos 
de contaminação ativa da 

glândula mamária mais co-
nhecidos, responsáveis por 
novas infeções mamárias e 

pelo aumento das contagens 
celulares individuais. 

 

Uma máquina de ordenha mal insta-
lada, inadequada às necessidades 

de ordenha, mal regulada, com fraca 
manutenção ou mal utilizada, favore-
ce o aparecimento e/ou a dissemina-

ção de mamites. 

 

A produção de um leite de qualidade e rentável, passa pela utilização 

de uma máquina de ordenha adaptada, bem regulada, conveniente-

mente utilizada e bem mantida. 



 A máquina de ordenha 

Entre todo o material disponível 
para o produtor de leite, a máqui-
na de ordenha é provavelmente o 
equipamento mais utilizado. É 
também muitas vezes o equipa-
mento menos conhecido pelos 
produtores.  

Uma máquina de ordenha mal 
instalada, inadequada às neces-
sidades de ordenha, mal regula-
da, com fraca manutenção ou mal 
utilizada, favorece o aparecimento 
e/ou a disseminação de mamites. 
Esta (tal como já foi referido) pode 
ser responsável por traumatismos 
no teto e/ou vetor de microrga-
nismos. Para compreender a sua 
influência sobre a saúde da glân-
dula mamária é necessário co-
nhecer bem o seu funcionamento. 

A construção e testagem de 
instalações de ordenha 

A testagem das instalações de 
ordenha deve ocorrer pelo menos 
uma vez por ano, com a finalidade 
de verificar o adequado funcio-
namento do sistema de ordenha 
por comparação com as normas 
de funcionamento, definidas pela 
ISO 6690/2007. Este teste permi-
te identificar anomalias de funcio-
namento mecânico mas não 
substitui uma correta manutenção 
pois só esta é capaz de garantir o 
bom funcionamento da instalação 

a médio e a longo prazo. Esta 
norma internacional especifica 
portanto uma série de testes 
mecânicos no sentido de garantir 
a observância da ISO 5707/2007 
(construção e performance), 
norma internacional que por sua 
vez especifica o desempenho 
mínimo, requisitos de informação 
e certos requisitos dimensionais 
para o funcionamento satisfatório 
de máquinas de ordenha, para a 
ordenha e limpeza da mesma. 
Também especifica os requisitos 
mínimos para os materiais, de-
sign, fabricação e instalação. 
Segundo esta norma, por exem-
plo, verifica-se (através de  

pesquisas e experiência de cam-
po) que um vácuo de 32-42 KPa 
(linha baixa) durante o período de 
pico de fluxo de ordenha garante 
que a maioria das vacas serão 
ordenhadas de forma rápida, 
suave e completa, sem complica-
ções de maior para a saúde do 
úbere.  

 Conclusões 

As Contagens de Células Somáti-
cas (CCS) e a frequência das 
mamites clínicas são um indicador 
da saúde do úbere. As mamites 
têm múltiplas causas, assim a 
resolução dos problemas deve 
passar por uma abordagem 
abrangente (higiene global, má-
quina de ordenha, ordenha, ali-

mentação, problemas sanitários, 
…). A vitória contra as mamites 
nunca é um dado adquirido, o 
produtor não pode nunca “baixar 
os braços”, mesmo quando as 
taxas celulares são baixas, deve 
permanecer alerta em todo o seu 
trabalho diário. A prevenção é a 
melhor forma de controlar as 
mamites nas explorações leitei-
ras. 

A produção de um leite de quali-
dade e rentável, passa pela utili-
zação de uma máquina de orde-
nha adaptada, bem regulada, 
convenientemente utilizada e bem 
mantida. O impacto do funciona-
mento da instalação de ordenha e 
da técnica de ordenha sobre os 
resultados obtidos é muitas vezes 
subestimada pelos produtores. O 
respeito pelas normas técnicas de 
funcionamento contribuem para 
manter os parâmetros de ordenha 
satisfatórios: ordenha rápida, não 
traumatizante e onde o risco de 
infeção é limitado. A interpretação 
do relatório de medição e controlo 
da máquina de ordenha e a ob-
servação de determinadas regras 
durante a ordenha são ajudas 
essenciais à resolução de pro-
blemas complexos de mamites. 
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CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 

Curiosidade  
Para que o alimento e a água sejam convertidos em 
leite e/ou carne os nutrientes dos alimentos (gordura, 
proteína, açucares, minerais, vitaminas, água) têm de 
digeridos, absorvidos e metabolizados. Um exemplo 
deste processo digestivo é a fermentação que ocorre 
no rúmen. Durante este processo uma vaca liberta uma 
enorme quantidade de energia/calor 1.5 a 2 KW/hora 
(1290 a 1720 Kcal), a quantidade de calor libertado 
dependerá do nível de produção. 

 1 Lâmpada de 40 W consome durante 8 horas 0.32 
KW (0.04 KW x 8 horas); 

 1 Ferro de engomar com uma potência de 1000 W 
consome numa hora 1 KW (1 KW x 1 hora); 

 1 Micro-ondas com uma potência de 1200 W con-
some em 30 min 0.6 KW (1.2 KW x 0.5 hora). 

 
Assim, as vacas leiteiras, em particular as altas produ-
toras, são muito sensíveis a tudo aquilo de dificulte a 
libertação/perda deste calor. 

O stress térmico na 

vaca leiteira 

 
 stress térmico (ST) ¨é um fator que todos os 
anos afeta as explorações leiteiras, baixando a 
eficiência económica a produtividade. Infeliz-
mente é pouco valorizado, muitos dos proble-
mas a ele associados são atribuídos a outras 

causas. Por exemplo, ST pode “induzir” uma redução do 
teor butiroso, normalmente o excesso de concentrado 
e/ou a falta de fibra são apontados com as únicas/ princi-
pais causas para a baixa de gordura no leite. 
 
O presente artigo tem como objectivo apresentar os si-
nais, e os efeitos do ST, propor estratégias para prevenir 
ou reduzir os efeitos negativos:  

  
 

 

Sinais 
 

1. Redução da ingestão de alimento (até -15%); 
2. Aumento do consumo de água; 
3. Redução da produção; 
4. Animais procuram a sombra e locais frescos; 
5. Permanecem em pé mais tempo (para facilitar o 

perda de calor); 
 

 

 

 

Consequências: 
1. Quebra da produção  

a. Estão descritas perdas de - 45% 
2. Redução do teor de gordura do leite; 
3. Aumento do risco de problemas de patas; 
4. Aumento do risco de cetoses; 
5. Aumenta o risco de hipocalcémias; 
6. Redução da fertilidade; 
7. Acidoses Ruminais  

 

 
Simulação do impacto económico 

 

Estão descritas perdas na produção de -45%, assim como 
redução na ingestão na ordem dos -15%, bem como baixa 
no teor gordura. Isto irá afetar de forma directa e indirecta 
o “Cheque do leite”, por exemplo custo indirectos com 
inseminações, com tratamentos etc... 
 
Assim sendo, a Tabela I simula a evolução “Cheque do 
leite”, associado a diferentes quebras de produção provo-
cado pelo ST , durante um período de 60 dias, numa ex-
ploração com 100 animais, com um produção média de 30 
litros / vaca / e com um valor médio 0.29 €/ L dia.  
 
Tabela I Redução no “Cheque do leite” no período de 60 dias, devido à 
quebra da produção do leite provocada pelo Stress térmico.  

 
Efeito 

ST 
-1 % -2% -5% -10% -15% 

 
Perda 

leite (L) 
-0.3 -0.6 -1.5 -3 -4.5 

Leite/vaca
/dia (L) 

30 29.7 29.4 28.5 27.0 25.5 

Valor leite 
(€/L) 

0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

Periodo 
(dias) 

60 60 60 60 60 60 

N animais 100 100 100 100 100 100 

Valor 
(60 dias) 

52200€ 
  

  
 

Produto 
bruto 

(60 dias) 
52200€ 

51678
€ 

51156
€ 

49590
€ 

46986
€ 

44379
€ 

Diferença  
 

- 
522€ 

-
1044€ 

-
2610€ 

-
5220€ 

-
7830€ 

Tabela acima apresentada é uma simulação.  
 

As perdas económicas são significativas (vermelho) quan-
do comparado com a simulação onde não existe ST (azul). 
No entanto, a Tablea I não considera a redução do teor 
butiroso e a consequente desvalorização do leite. A Tabela 
II apresenta as evoluções do montante recebido “Cheque 
do leite”, onde a se considerou uma perda constante de 
5% no volume de leite e uma continua redução do valor do 
litro do leite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

Um fator que afeta a eficiência € e o 

Índice de conversão da sua exploração. 



CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 

Tabela II Redução no “Cheque do leite” no período de 60 dias, devido à 
quebra da produção e baixa da gordura do leite provocada pelo Stress 
térmico.  

 

Efeito ST -5% -5% -5% -5% 

Perda 
leite (L) 

-1.5 -1.5 -1.5 -1.5 

Leite/vaca/dia 
(L) 

30 28.5 28.5 28.5 28.5 

Valor leite (€/L) 0.29 0.27 0.25 0.24 0.22 

Periodo (dias) 60 60 60 60 60 

N animais 100 100 100 100 100 

Valor 
(60 dias) 

52200€ 
  

  

Lucro bruto 
(60 dias) 

52200€ 46170€ 4270€ 41040€ 37620€ 

Diferença 
 

- 
6030€ 

-
9450€ 

-
11160€ 

-
14580€ 

 

Uma vez mais, as diferenças são significativas entre a situ-
ação onde não existe ST (azul)e as simulações (verde), no 
entanto as perdas são muito superiores e estão mais pró-
ximas do que acontece na realidade. 

O gráfico compara o “cheque do leite” numa exploração 
sem ST com as simulações apresentadas nas Tabelas I e II. 
Ou seja, as barras vermelhas indicam a baixa da produção 
devido ao ST (valor do leite 0.29 €/L), as barras verdes 
baixa da produção e uma quebra do teor da gordura asso-
ciado a uma redução no valor do leite em 0.02€.  

 
 

Apesar do gráfico ser uma simulação, estima-se que a 
redução do valor do leite nas situações reais seja superior 
a 0.02€/L. Assim sendo, o impacto do ST e os prejuízos 
serão muito maiores. 
 
 

 

Causas 
 Principais  

1. Temperatura elevada; 
2. Humidade elevada; 

 
 Secundárias  

1. Mau maneio alimentar; 
2. Má ventilação do estábulo / parque de alimenta-

ção; 
3. Falta de água nos bebedouros; 
4. Bebedouros de dimensão reduzida ou em núme-

ro reduzido 
 
 

 
 
 

 
 

 

Como atuar para prevenir ou reduzir os 
efeitos do stress térmico: 
 
1. Alimentação/arraçoamento: 

1.1. Bicarbonato de sódio (150 a 200 g / vaca / dia); 
1.2. Aumentar o teor de vitaminas e minerais, exem-

plo: 
1.2.1. Administrar na água de bebida; 
1.2.2. Adicionar no UNIFFEED ou durante a orde-

nha; 
1.2.3. Aumentar o teor no concentrado; 
1.2.4. Injetável; 

1.3. Aumentar a densidade energética e proteica da 
alimentação: 

1.3.1. Usar gordura protegida; 
1.3.2. Usar concentrados com teor de proteína 

bruta mais baixos, mas com maior teor de 
proteína bypass (exemplo com mais soja); 

1.3.3. Reduzir a quantidade de concentrado: 
1.3.3.1. Usar concentrados com maior densi-

dade energética e proteica; 
2. Baixar a temperatura no estábulo e dos animais: 

2.1. Garantir/proporcionar boa ventilação no estábu-
lo e no parque de alimentação; 

2.2. Isolar termicamente os telhados; 
2.3. Disponibilizar áreas de sombra na pastagem; 

3. Água: 
3.1. Usar água limpa e de qualidade; 
3.2. No estábulo usar bebedouros tipo rápido (>20 

L/min) para cada 15 vacas; 
3.3. Bebedouros >50 L para cada 20 vacas; 
3.4. Na pastagem: 10 % dos animais devem conseguir 

beber água simultaneamente 
4. Maneio: 

4.1. Verifique se a ventilação está a funcionar; 
4.2. Verifique diariamente se existe água e se os be-

bedouros estão a funcionar; 
4.3. Ofereça o alimento várias vezes ao dia (ex: UNI-

FEED), para evitar/limitar fermentações na man-
jedoura; 

4.4. Reter os animais no estábulo (caso seja este o 
ponto mais fresco da exploração) e somente dei-
xar os animais ir à pastagem durante a noite, ou 
nos períodos mais frescos; 

4.5. Evitar que os animais fiquem aglomerados, é ne-
cessário dar espaço. 
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Efeito do ST na produçuão 

Estudo do efeito do stress térmico (ST) no 
"cheque do leite" numa exploração de 100 vacas, 

30L/dia, 0.29€L/dia, durante 60 dias.   

Sem ST

Baixa da produção, 0.29€/L 

Baixa da produção e no teor gordura, 0.27€/L 

Nota: A presença de moscas, baixa qualidade e elevada 
temperatura da água agravam os efeitos do stress térmi-
co. Assim como, excesso ou falta de fibra efectiva na 
dieta (palha). 



CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS EXPLORAÇÕES LEITEIRAS DOS AÇORES 

4.6. Reduzir ao máximo as distâncias percorridas pe-
los animais exemplo: do pasto â máquina de or-
denha. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais:  

O ST afeta: 
1) o sucesso/eficiência económica da sua exploração em 

particular no Verão,  
2) é possível implementar planos / medidas para minimi-

zar esses efeitos.  

Porém, é necessário ser sensato pois cada exploração é 
um caso, exemplo: é impossível ter sombra em todas as 
pastagens, mas é possível fazer com os animais percorram 
a menor distância e tenha acesso a inúmeros bebedouros 
com água. 
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Nota: A suplementação de minerais / vitaminas na água 
é uma das melhores alternativas e menos dispendiosa, 
porém no primeiro dia os animais poderão recusar beber 
a água devido a alteração de sabor. Assim, a suplemen-
tação deve ser feita antes do período crítico e deforma 
periódica ex: 3 a 7 dias de administração, repetir a cada 
3, 4 ou 5 semanas. A suplementação através de baldes 
ou blocos (pedras de lamber) é uma demasiado ineficaz, 
com baixos resultados e elevado custo etc. 



       
 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
LABORATÓRIO REGIONAL DE SANIDADE VEGETAL 

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 
FITOFARMACÊUTICOS EM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS 

E FLORESTAIS 
 

Face à necessidade de assegurar a proteção do homem, dos animais domésticos e do ambiente, o armazenamento 
dos produtos fitofarmacêuticos nas explorações agrícolas e florestais tem de ser efetuado em locais que ofereçam 
condições adequadas de segurança.  
A legislação em vigor obriga a que as instalações cumpram com determinados requisitos de segurança, pelo que a 
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), 
autoridade fitossanitária nacional, propõe um modelo de 
construção semelhante ao apresentado no Modelo 1.  
 

Modelo 1 – Armazém de produtos fitofarmacêuticos (DGADR) 

Dada a dimensão da maioria das explorações agrícolas e 
florestais existentes na Região Autónoma dos Açores, onde, 
normalmente, não existem grandes quantidades de produtos 
fitofarmacêuticos armazenados, poderão os agricultores optar 
pela adaptação de instalações já existentes, seguindo o exemplo 
apresentado no Modelo 2, e desde que se cumpram com os 
requisitos mínimos previstos na legislação.  
  

Antes de dar início à construção das instalações de armazenamento de produtos 
fitofarmacêuticos na sua exploração consulte a Direção de Serviços de 

Agricultura e Pecuária ou o Serviço de Desenvolvimento Agrário da sua ilha para 
se proceder à escolha da solução mais adequada à sua realidade. 

 



       
 

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
LABORATÓRIO REGIONAL DE SANIDADE VEGETAL 

 

REQUISITOS A QUE DEVERÃO OBEDECER AS INSTALAÇÕES PARA 
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS EM 

EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS 
 

 O local do armazém deverá ser convenientemente isolado, situando-se a um mínimo de 
10 metros de cursos de água, valas e nascentes e 15 metros de captações de água;  

 Não estar situado em zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias;  

 Não estar situado em zona terrestre de proteção de albufeiras, lagoas e lagos públicos;  

 São necessários bons acessos: ter presente a eventualidade de uma emergência;  

 Na sua construção deverão ser utilizados materiais sólidos e incombustíveis;  

 Situar-se ao nível do solo;  

 A estrutura com os compartimentos ou prateleiras reservados ao acondicionamento de 
embalagens dos produtos deverá possuir superfícies resistentes à corrosão e laváveis: 
está interdita a utilização de madeira;  

 Estar, pelo menos, à distância de 2 metros de alimentos para pessoas e animais;  

 O acesso à área dos compartimentos de armazenamento ficará reservado, em exclusivo, 
a pessoas habilitadas. Em sua posse ficarão as chaves que possibilitem esse acesso;  

 É necessária uma tomada de água no exterior da instalação: outra fonte de água, e 
mesmo um lavatório, poderão instalar-se no interior, próximos do recinto vedado por 
rede reservado aos produtos;  

 O Equipamento de Proteção Individual (EPI) deverá 
permanecer no local de forma facilmente acessível; é também 
importante que se mantenha limpo.  

 O armazém deve estar convenientemente sinalizado e 
equipado com o material e utensílios necessários ao controlo e 
limpeza de derrames.  
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