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SITUACAO ATUAL DOS ESTÁBULOS E GRANJAS
RESPONSAVEIS PELO ABASTECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" E)1

.- '

I - Considerando a importância que a produção de leite "ln
natural! tem para as populações urbanas, o Setor de Bc,2,
nomia Rural do IPEAN er'etuou o levantamento de todos -
os est&bulos e &ranjas ex1,stentes em Belém, ou nas cir
cunvizlnnanças, responsáveis pelo abastecimento da c1-
dade.

);--,- Cento e um (101) estabelecimentos constaram do levanta
) mento,sendo 73 próprios e 28 arrendados, aorangenao

,"uma área total de 31.298.282 m2•,

111 - O regime de es~abUlaçio permanente e o predominante c~
i'71%, seguido dO semi-estaoulado com 2~ e regime de

campo com' 1%.

IV - O rebanho total, constituido de 2 288 animais, aprese~
ta-se assim biscriminado:
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v ~ O numero üe vao as em lactação ~ por ocasião do levan
tamen"to, era de ôOl, ou seja, 7817% <.iatotal de va-
cas ex.istentes, com uma prcdução de 5.373
diarios, em dua~ ordenhas.

litros

A média üe produção ;'per-capita" é de 6,7
diários.

Litros

"VII - Considerando a produção total em relaçãú a popula -
ção de Belém. verifica-se existir um "Jef:1.cit"acen
tuado de consumo. acusando um lndice de 0,01) l/por
habitante.

VTII - O consumo de raçao mensal, em tocio rebanho, é o se
guinte:
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• RACÃO 1 CR$/kg, CAPITIt-------- ...•
> EN kg EM CRCo!LOOO , l<'-""--------t----L-I 't' __ óJn1 kg

1440160 30604~0 I 25
',4.860 1.121,5 I," ~:

140

I 33

14.970 479~0
5»315 22392

l30350 53L~~O

l~) ,630 L440~O
535 2l~}~

~elo,
FF~r'e~inho

'1-1O ca de algodão
•

Torta de babaçu
Bala>l::eada

'"Farinha seca
3al 1+0

IX = A falta de contrôle genea.Lég fco t.orna impossível
determinação do gráu de sangue do rebanhoo

,.O preço de venda do leite ao consumidor ~ em tabela
oficíalj é de CR$ 80$00 por litroo

.
'1 -~uando um animal adulto e vendido para corteg o pr.e~

ço varia ent.re CR$ 240~OO e CR$ 250»00 por kg do 8.ni-
mal em péo

XII - A produção total do estêrco mensal é de 660 tonel~ias1
com uma média de 262 kg/cabeça e correspondente a pr~
dução diária de 8j7 kg de matéria sólida, por cabeçaj

por dia.
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Organizado pelo Eng9 Agr9 Laudeiino Pinto Soares do
Setor de Economia Rural do I~EAN, e divulgado pela -
Seçao de ,Documentação e Estatística.


