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Introdução

Qual a 

importância 

da criação 
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novilhas?



Introdução

Quais os 

gastos com 

essas 

novilhas?

Alimentação

Mão de obra

Manejo sanitário

Manejo reprodutivo 

15 %



Introdução

Alimentação 

avaliada pelo estudo 

= 73%

76%
Custos calculados 

atualmente  



Introdução

Ideal:

 Criação de baixo custo

OU

 Criação de alto custo, desde que...

 Idade ao primeiro parto 

 Produção de leite comparável às vacas mais velhas.



Material e Métodos

 44 propriedades leiteiras de 13 municípios da Pensilvânia, 

que fizessem parte do DHI.

Coletados dados sobre:
 Manejo

 Gestão 



Material e Métodos
Os custos foram divididos em quatro períodos:

 Do nascimento até o desaleitamento.

 Do desaleitamento até os seis meses de idade.

 Dos seis meses de idade até estarem aptas a reprodução.

 De gestantes até o parto. 



Material e Métodos
 Base de dados estimada:

 Para vacinação e tratamentos: Incidência de 25%.

 Para mortalidade: 7,8% para o período de nascimento e 1,8% para os

períodos restantes, sendo 0,6% para cada um (desaleitamento – 6

meses de idade; 6 meses de idade – fase fértil; Fase fértil – parto).

 Sub-grupos de 3 a 5 animais para cada período:

 Peso

 Altura

 Idade



Material e Métodos
Para a análise de dados:

Software DEA pelo modelo BCC.

O modelo DEA-BCC é usado em situações onde as unidades 

avaliadas são de tamanhos bem diferentes e é necessário 

levar em conta efeitos de escala.

 Variáveis de entrada utilizadas: Custos com alimentação e

mão de obra.

 Variáveis de saída utilizadas: Idade ao primeiro parto e a

média da produção de leite das novilhas em comparação

as vacas mais velhas.



Resultados e Discussões



Custos da criação de novilhas por período para cada propriedade estudada

TOTAL
Cria 

aleitamento
R$           

456,40 

71-180 dias 
R$           

399,29 

181-427 dias
R$        

1.054,68 

428-518 dias
R$           

454,61 

518-708 dias
R$        

1.202,04 
PARIR COM 
26 Meses

R$        
3.567,02 

R$ 568,97

R$ 500,22

R$ 1656, 65

R$ 1693,55

R$ 1396,14

R$ 4158,93



Resultados e Discussões
9 das 44 propriedades apresentaram-se como eficientes!

 Gastam em média $ 1.137,40 com alimentação e $ 140,62 com mão de obra.

 Idade ao primeiro parto de 23,7 meses de idade.

 Produziram 88,42%  do leite produzido por outras vacas do rebanho.

As demais 35 propriedades...

 Gastaram em média $ 1.364,27 com alimentação e $ 218,43 com mão de obra.

 Idade ao primeiro parte de 25,3 meses de idade.

 Produziram 82,01% do leite produzido por outras vacas do rebanho.



Resultados e Discussões

- Alimentação R$ 1.954,00

- Mão de Obra R$ 276,00

- Idade ao primeiro parto = 23,8

- Produção de leite = 82,88 %

- Alimentação R$ 3.972,00

- Mão de Obra R$ 572,00

- Idade ao primeiro paro = 25,3

- Produção de leite = 89,96 %

- Alimentação R$3.698,00

- Mão de Obra R$ 202,00

- Idade ao primeiro parto = 24,5

- Produção de leite = 92,14 %

- Alimentação R$ 4.183,00

- Mão de Obra R$ 630,00

- Idade ao primeiro parto = 25,7

- Produção de leite = 73,23 %

EFICIENTES: INEFICIENTES:



Conclusão

Através da análise de eficiência foi comprovado que mesmo 

propriedades com maiores valores de entrada, podem ser 

eficientes, desde que as suas variáveis de saída apresentem 

bons resultados. 

Os custos para a criação de novilhas tem aumentado 

significativamente nos últimos 10 anos, em torno de 58%, 

principalmente relacionado as condições de mercado.



Obrigado!

gufischer@gmail.com                     taiskivel_3@hotmail.com

"Não há quem aprenda alguma coisa simplesmente por tê-la

ouvido, e quem não se esforça sozinho em certas coisas

acaba por conhecê-las apenas de modo superficial e pela

metade.“

Eckermann, J.


