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-INT--RODlJÇÃO 

-A decisão da Diretor~a Executiva em estabelecer, como meta para as 
Unidades, --a -elaboração de documentos -em meio --eletrônico, que of-ereçam -ao 
público da Embrnpa recomendações t-écnicas -sobre sist-emas de produção, 
veio -ao eF1coF1tro -da -idéia da Embrnpa Pecuária -Sudeste -em dispoFlibilizar n-a 
internet um resumo das tecnologias utilizadas em seu "Sistema -Intensivo de 
Proauç-ão de -Leite - -Gaao -Holandês", localiz-ado na -Fazenoo -C-anchim, São 
Carlos, SP. 

-Desde -a sua criação, em 26 -de -agosto de ~ 9-75, a -Embrapa -Pecuária 
Sudeste, São Garlos, SP, ---atua -em P&D na --área ee produção animal, 
particularmente -em bovinos de corte, -bovinos de leite -e forr--agicultura. G 
enfoque de sistemas em -suas atividades de P&D tem sido "adotado como 
estratégia fundamental para incenhv-ar-a-execução de projetos interdisciplinares 
em bovinecultura de corte e de leite. 

Com o-objetivo de-atender-a-aemaF1da do segmento-da pmallção -de leite 
a-à estratégia de-ação em projetos de P&D , em outubro de 1984 foi instalado o 
Sistema lnt-ens}vo -de -Proauç-ão de -L--eite - Gado Holandês (SIPL-GH), onde 
procurol;l-se -adotar um pacote de tecnologias plenamente alcançável 13ela 
-maioria dos produtores Gfe leite B da -região Sudeste e manter-as características 
básicas dos sistemas de produção de leite B predominantes na região: -a) 
topografia levemente -acidentada; -b) pastagens de -forrageiras tropicais; c) 
suplementação volumosa para todos os-animais na-época da seca; d) rebanho 
de gado Holandês (puro por -cruza -e puro de origem) e -de-alta mestiçagem de 
Holandês (314 -a 15/16). Este modelo reunia algumas técnicas -já conhecidas 
isoladamente e visava oferecer ao -produtor de -leite B da Região Sudeste do 
Brasil exemplos de uso de tecnologias competitivas que garantissem o 
-aumento da produção, com melhorias d-a produtividade e da rentabilidade da 
atividade leit-eir-a, em bases-sustentáveis. 

Com car-acterí-sticas dinâmicas, o SIPL-GH passou por llm processo 
gradual de intensifiGação, preservando, porém, suas característiGas básieas: 


