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Resumo 

O levantamento de dados e das necessidades específicas da atividade leiteira são ferramentas importantes na 
tomada de decisões por parte dos gestores. Objetivou-se identificar técnicas de manejo utilizadas na criação 
de bezerras leiteiras por produtores do município de Rio Pomba, MG. O estudo foi conduzido em 40 proprie-
dades do município, onde os produtores entrevistados foram escolhidos de forma aleatória, não considerando 
tamanho da propriedade, grau de instrução ou renda. Foi aplicado questionário contendo perguntas simples 
e objetivas, visando identificar as técnicas zootécnicas (escolha de touros, pasto maternidade, acompanha-
mento do parto, fornecimento do colostro, cura de umbigo, forma de desmame, acompanhamento do desen-
volvimento e escrituração zootécnica) adotadas pelos produtores na condução da atividade. O resultado do 
levantamento demonstrou que 82,5% dos produtores escolhem touros visando aproveitar os machos para 
serem recriados; apenas 5% adotam pasto maternidade; 7,5% acompanham parto quando o mesmo ocorre 
durante o dia; 100% dos produtores fornecem colostro diretamente na vaca, auxiliando a cria apenas quan-
do a vaca é levada para o curral; 70% fazem a cura do umbigo sendo deste total 30% com solução de iodo 
(10%), o desmame é feito em 80% das propriedades após os seis meses de idade e 27,5% fazem escritura-
ção zootécnica. Diante deste contexto, constata-se que a condução da atividade por parte dos produtores da 
região avaliada não é realizada seguindo os critérios técnicos hoje preconizados, sendo assim, muito pode ser 
feito na criação de bezerras do município, visando obter uma criação com maior produtividade e possivelmen-
te com maior retorno financeiro.
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