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A produ~oo de leite a pasta e certamente 0
sistema mais complexo de explora~oo, mas
e tamoem 0 que ossegura maior economicidade.
0 manejo racional dessa proposta e sua eficiencia
pratlca es too na analise do desempenho da
unidade da Embrapa, de 500 Carlos-SP.
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apresentem

potencial para produ<foes mais elevadas.
Com isso, alguns sistemas que fazem uso
das pastagens estao sendo abandonados,
principal mente quando deparam com tecnicos, produtores e ate mesmo trabalhadores que acreditam que pastas sao adequados apenas para gada mesti<fo rustico e de menos leite. Tal conceito e justificado pela concep<f8.o generalizada de que
forragens tropicais nao 580 boas, que ha
perda de energia em movimenta<fao, alem
dos sinais de fracasso em algumas tentativas em fazendas especializadas.
No mundo todo, porem, 05 sistemas
que utilizam pastagens 580 adotados sempre que existem conhecimento tecnol6gico
e condiGoes para aplicaGao de conceitos
de explorar;ao intensiva de um recurso
produtivo capaz de reduzir custos de pro.
duyao. Isso se da levando-se em conta
que as vacas executar'n a colheita e 0
transporte do alimento volumoso, 0 qual,
entaD, nao preclsa ser distribuido
em
cochos. Dessa forma, 05 invest1mentos e
gastos em manutenc;:ao de maquinas,
equipamentos e constru<foes sac menores, e ° baixo custo da materia seca produzida no pasto (US$ 15 a 20ft), resulta
em gastos reduzidos para alimenta<fao.
Outros itens componentes das planiIhas sao tambem afetados, com resultados muito favoraveis. Nas regi6es onde 0

pre<;:odo leite e baixo ou sofre oscila<;:6es
grandes e bruscas, a unica alternativa dog
prod'utores tern sido 0 uso racional das pastagens, A simula<;:ao da tabela 1 da ideia
das dificuldades de produzir quando 0 pre<;:0do leite cai e 0 Gusto da alimenta<;:ao
permanece elevado, indicando que com
valores mais altos pagos para 0 leite qualquer sistema pode ser adotado.
Entretanto, a produ<;:ao de leite a pasto e a mais complexa de todas as tecnologias disponiveis, Essa avaliza<;:ao se faz
porque existe estacionalidade de produ<;:ao
de forragem, interferencia do climCj, pragas e doen<;:as de plantas e, sobretudo,
necessidade de entendimento e manipula<;:aoda complicada intera<;:ao solo x planta
x Grima x animal xa<;:ao do homem. a uso
do pasta exige sempre a aplica<;:ao de um
conceito
global, amplo, resultante
da
somat6ria de varios principios tecnicos. au
seja, ao contrario do simples calculo de
atendimento de exigencias nutricionais e
adequa<;:ao de dietas para vacas mantidas
em ambientes onde 0 controle dog fatores
do meio sao mais faceis de serem executados, como acontece nos confinamentos
bem conduzidos,
Por esse motivo, tecnicos e produtores que trabalham adequadamente
em
confinamentos quase sempre sentem dificuldades e abandonam 0 uso do pasto,
pais 0 sistema nao depende de acertos e
programa<;:6es feitas antecipadamente
para obten<;:ao de resultados, Ja no pasto
0 volumoso nao pode ser mudado em qua-

lidade ou quantidade e, muitas vezes tambern, na proporc;ao em que participa da
dieta. A disponibilidade para 0 animal fica
na dependencia de estimativas sabre a
produ<;;ao de materia seca, da pressao de
pastejo adotada e de tecnicas de manejo
dos piquetes. 0 consumo de forragem
pode ser afetado par maturidade da planta, quantidade e densidade de forragem
par unidade de area, competic;ao entre
animais, suplementa<;;ao alimentar, horaria e tempo de pastejo e epoca do ana.
PASTO:CONDICOES
FAVORAvEISDEPEND
EM
DEDIVERS
OS FATORES
No usa do pasta pode haver ainda a
seletividade no consumo de volumoso,
dependendo de como 0 manejo e conduzido, e esse Jato pode modificar 0 valor
nutritivo do alimento ingerido. A fertilidade do solo e sua manipula'iao afetam tanto
a quamidade como a qualidade da forragem e, ponamo. os habitos de pastejo. 0
homem deve ser capacitado para manipular corretameme um grande numero de
fatores para estabelecimemo
de condi'ices favoraveis as vacas leiteiras.
Nos paises de clima temperado, onde
as plantas forrageiras apresemam valor
nutritivo elevado, torna-se possivel manter vacas de born potencial genetico para
produ<i'ao consumindo
someme pasta.
Este Jato acomece porque nas pastagens
de azevem consorciadas com trevo branBALDE
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alimento ingerido apresenta tambem menor valor energetico e proteico que 0 observado para a forragem dog pastos de
clima temperado. Assim sendo, se houver interesse de produGoes mais elevadas,
existe necessidade
de suplementaGao
com concentrados.
A tabela 2 pode ser usada como Quia
teorico para alimentaGao de vacas em pastagens de gramineas tropicais, usando a
premissa de que 0 consumo de materia
seca seja de 10 kg por dia, e 0 concentrado entra em adiGao, procurando atender
exigencias de materia seca e principios
nutritivos. Oeve-se considerar que 0 pasto de boa qualidade deve conter de 10 a
12% de proteina e de 65 a 67% de NOT, e
um concentrado padrao de boa qualidade
pode ser usado para qualquer nivel de
produGao da vaca, justificando a pratica
universal de comercializaGao de somente
um tipo de concentrado para suplementaGao de pastagem. A aplicaGao desse
conceito, na pratica, tern revel ado que,
muitas vezes, existe necessidade de se
fornecer mais concentrado a partir de 18/
20 IItros de lelte por dla e, por esse motiYO, oferece a recomendaGao, tambem universal, de uso de concentrado na proporGao de 1:3 de lelte. Esse fato acontece
porque nao e facil manter controle sobre
todos os fatores que interferem no usa das

cl

POltOloJuoodos
d. alIaqua/idade
garanlemresultados
noproduf60deleile no Embrapa
de S60Carlos.
co 0 consumo de materia seca e nutrientes e suficiente para garantir picas de 30
ou mais litros diarios. Para esse nivel de
produ<;:ao a vaca media deve consumir, par
dia, cerca de 20 kg de materia seca, 0 que
representa de 3,5% a 3,8% do peso vivo,
contendo nutrientes suficientes para atendimento de todas as suas exigencias. 0
leite produzido, alem de barato, e rico em
gordura e proteina, e os indices reprodutivos do rebanho sac compatfveis com sistemas eficientes e rentaveis.
Quem tiver oportunidade de yisitar em
outros parses fazendas que utilizem somente 0 pasta para alimentac;:ao, podera
verificar que a condic;:ao corporal das vacas e diferente da observada nos confinamentos, onde a disponibilidade de energla da dieta e muito major. As vacas mais
enxutas serao capazes de reproduzir adequadamente e dar entre 5 e 6 mil kg de
leite por lactay8o. Na Nova Zelandia, onde
existe grande efici~ncia no usa dos recursos produtivos, os fazendeiros podem vender 0 litro de leite a US$ 0,12 ou 0,14 porque exploram 0 potencial das pastagens
para obtenc;:aOde resultados surpreendentes.
Nas regi6es onde os pastas sac formados com plantas tropicais a situac;:ao e
diferente, e trabalhos experimentais tern
indicado que produc;:6es usando somente
gramfneas ficam entre 10 e 15 litros diarios. Esse fato acontece porque 0 consumo de materia seca e baixo, devldo a natureza da parede celular dos capins tropi-
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pastagens.
Pode-se tambem notar nas informaGoes da tabela 2 que, mesmo para produGoes mais elevadas de leite, a proporGao
do conc~ntrado na materia seca da dieta
fica entre 45% e 50%, 0 que esta de acor-

cais e a dificuldade de consorcia<;:ao com
leguminosas em sistemas intensificados.
0 cicio metab61ico dos capins possibilita
do com as recomendaGoes tecnicas.
um ritmo de crescimento muito acelerado, e a leguminasa nao con.
segue competir
nem permanecer no sistema.
Estima-se que
Custo da alimenta~ao (R$/vaca/dia)'
Pre~o
pago
pelo leite
a vaca media
4,0 (8,0)
3,0(6,0)
seja capaz de
R$I\
0,5(1,0)
1,0(2,0)
2,0(4,0)
consumir de 10
20,0
15,0
0,40
2,5
5,0
10,0
a 12 kg de ma22,8
17,1
0,35
2,8
5,7
11,4
teria seca par
26,6
19,2
0,30
3,3
6,6
13,3
dia, 0 que equi32,0
24,0
0,25
4,0
8,0
16,0
40,0
vale de 2% a
30,0
0,20
5,0
10,0
20,0
53,6
39,6
2,3% do peso
0,15
6,6
13,2
26,4
vivo. A menor
.Conslderando
que alimenta~Ao representa 50% do custo total.
Valor entre parenteses = custo total.
quantidade
de

Exigencias
diarias

Produ~ao
diaria de
leite (kg)

a set

das vacas(kg)
MS

10
15
20
25
30
35
40

10
12
14
16
18
20
22

Rela~ao
concentrado:

fornecldo

PB

NDT

1,20
1,62
2,04
2,46
2,88
3,30
3,72

6,71
8,21

Adaptado de Faria, da Sliva e Corsi, 1996.

Concentrado

9,72
11,22
12,73
14,23
15,74

0

0:0

2,3
4,5
6,8
9,0

1: 6,5
1: 4,4
1: 3,7
1: 3,3
1: 3,1
1: 2,9

11,3
P.V. media = 550 kg

concentrado

leite

(kg/dia)

13,6

Composi~aodo

%PB

%NDT

18,2

65,6
67,0
66,1
66,6
66,6
66,4

18,6
18,5
18,6
18,5
18,5

%
Volumoso

na MSda
diets
100
83
71

62
55
50
45

Hist6rico
.funcionamento
desde 1984
.inicio
do processo de intensificayao -1993

CaracteristlcasGerais
.area total: 100 ha
.area efetivamente utilizada: 50 ha
.relevo:
predominantemente piano
.solo:
predominantemente Latossolo Vermelho Amarelo (Lva)
.riginalmenle
distr6fico, lextura media.
Rebanho (em 30.06.96)
.raya: Holandesa, PB, (maio ria pura par cruza -PC)
.total de vacas: 121 (10 vacas secas e prenhes preparadas para leilao)
.vacas
em lacla~ao: 95 (78,5% do total)
.novilhas
(1 a 2 anos ou mais): 76 (15 animais adquiridos)
.bezerras
(0 a 1 ana): 75 (20 animais adquiridos)
.produyao
diaria: 2.000 a 2.200 litros
Recursos Humanos
.responsavel
tecnico: 1
.veterinario:
1 (visilas mensais)
.gerente:
1
.empregados
fixos: 6

Pastagens
.sistema
rotacionado utilizando pastas de coloniao (tanzania e tobiata) ,
elefante, braquiaria e estrela
.aplica~ao
de calcaria de acordo com a analise de solo, no final do
periodo das aQuas (objetivos: 60% Ca na CTC e 12% Mg na CTC)
.aduba~ao
fosfatada e com micronutrientes de acordo com a analise
do solo, no initio da epoca das aQuas (objetivo: 40 ppm P -resina)
.aduba~ao
nitrogenada e potassica de acordo com a analise do solo,
ap6s Gada pastejo durante 0 periodo das aQuas (objetivo: 6% k na

CTC).

M6qulnas e Equlpamentos:
tralores (2), colhedoras de forragem (2), semeadora (1), cultivador (1),
pulverizador (1), implemenlos para preparo do solo (1 arado e 2 grades),
carrela misturadora de alimenlos (1), desensiladora (1), royadora (1), plaina
'raseira (1), carrelas de 2 eixos (2), balan~a para pesagem de animais (1),
'1njunto de ordenha (6 x 6), tanque de resfriamento com capacidade para
500 lilros (1), bolijao de semen (1), cochos tren6 (20), casinhas tropical
0), desinlegrador (1), dislribuidor de eslerco s61ido (1).
1stala90e8:
sala de ordenha, currais de espera (2), currais com cacho para alimenlayao do rebanho, curral para manejo do gada, gala de leite, escrit6rio, banheiro, farm6cia, galpoes de armazenamento de insumos e preparo do
concenlrado, silos trincheira (3) com capacidade para 200 t cada urn.

Deve-se salientar que no pasta as vacas
ingerem alimento volumoso integral, sem
ser picado, e 0 efeito da fibra longa garante condic;oes favoraveis ao funcionamento do rumen. Se 0 concentrado for

Manejo da Alimenta~ao
.epoca das aQuas (ouVnov a mar/abr): pastagens + concentrado
.epoca das secas: silagens de sorgo ou milho, cana.de.a~ucar + concentrado (ra~ao completa)
.distribui~ao coletiva do concentrado de acordo com a media do grupo
.divisao
das vacas em lacta~ao em 3 a 4 grupos, de acordo com a
produ~ao, estado corporal e ordem da lacta~ao
.suplementa~ao
a cada 14 dias com somatotropina bovina (BST), em
vacas a partir de 90 dias p6s-parto
.concentrado oferecido a base de milho-grao moido, farelo de soja, sal
mineralizado e ureia

Manejo da Reprodu~ao
.inseminac;:ao dos animais a partir da apresentac;:ao do cia, desde que
0 muco esteja cristalino.
.utilizac;:ao de semens de menor valor (maximo par volta R$ 15,001
dose).
.inseminac;:ao das novilhas a partir de 350 kg de peso vivo.
.obtenc;:ao de novilhas com peso ao parto ao redor de 600 kg.
ManejoGeraleSanidade
ii:,,:;,
.duas
ordenhas -a primeira entre 05:00 e 06:00 horas e a segunda
entre 16:30 e 18:00 horas dependendo da epoca do ana.
.vermifugac;:6es mensais nos animais em crescimento ate a paric;:ao.Em
animais adultos 4 vezes ao ana.
.carrapatos
controlados de acordo com infestac;:ao.
.vacinac;:6es contra as principais enfermidades.
.exames de brucelose e tuberculose a cada 6 meses.

fornecido em duas ou tres refeiQ6es, na
forma seca, a salivaQao abundante para
lubrificar 0 bolo alimentar tambem contribui para manter 0 born funcionamento do
processo digestivo. Acidose, laminite e

Sombro e ogua fresco: fundamentais para 0 mane;o de vacas no pasto.

demais problemas relacionados com excesso de concentrado nao ocorrerao se 0
consumo de volumoso for adequado nos
manejos cuidadosos.
A obtenc;ao de resultados satisfat6rios
em sistemas
de
pasto dependera da
observancia de algumas premissas
fundamentais. A primeira e que 0 pasto s6 funciona como
fonte adequada de
volumoso num periodo de cinco a sete
meses por ano. Na
epoca desfavoravel, seGa, frio e geadas podem diminuir drasticamente
ou ate reduzir
a
zero a fonte alimentar. Algumas vezes,
0 pasto do outono e
inverno pode contribuircom 1 a3 kg de
materia seca par dia
para cad a vaca, reduzindo assim a necessidade
de
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suplementac;:ao,
mas 0 lata s6 ocorre
quando aparecem condic;:oes favoraveis.
Como e impossivel preyer os acontecimentos, torna-se necessaria programar
reservas de volumosos para no mInima
sete
meses,
que
garantirao
suplementac;:ao adequada no caso de atraso nas chuvas, geadas tardias ou condic;:oes climaticas desfavoraveis ao crescimenta das plantas forrageiras.
Garantida
a suplementac;:ao,
medidas devem ser tomadas para evitar fontes de estresse que possam contribuir
para uma reduc;:ao no consumo de materia seca. Idade avanc;:ada da planta forrageira, movimentac;:ao excessiva, exposic;:ao a radiac;:ao solar nas horas quentes, restric;:ao de aQua, problemas
de
casco, infestac;:ao par ecto e endo parasitos e, sobretudo,
horario de pastejo
sac fatores que afetam as vacas nas
pastagens.
0 manejo deve ser estabelecido em pastas pequenos, de solo fertil, apresentando
alta produc;:ao de forragem par unidade de area, contendo
plantas no ponto ideal de usa e disponibilidade de aQua e sombra pr6ximas ao
local de pastejo. As vacas devem pastar somente no infcio e fim do dia. Nas
horas quentes, precisam permanecer repousando e ruminando na sombra, po is
nao existe nenhuma
necessidade
de
pastejo nesses horarios. Garantindo dista.ncias curtas de caminhamento,
evitando radiac;:ao solar direta par perfodos
longos e tranqOilidade durante 0 dia, as
vacas podem produzir bastante leite.

0 fornecimentode concentradosedo de acordo
coma media do lore.
to. A tabela 3 mostra os recursos prod utivas e a tabela 4, as caracterfsticas
de
manejo empregadas no sistema.
Os dados da tabela 5 mostram 0 resultado da produc;:ao conseguida no sistema, tabulada para a caracterizac;:ao dos
dais periodos de manejo adotados. As
medias foram obtidas a partir de todos os
dados do controle leiteiro, sem exclusao

de animais com problemas, e 0 numero
expressivo de informa«;:oes garantem uma
representatividade
realista do rebanho e
das tecnicas empregadas. Pode-se notar
que 0 tipo de volumoso afetou muito pouco a produ«;:ao, indicando um potencial favoravel ao usa do pasta numa epoca do
ana em que os pre«;:os pagos pelo leite
sao mais baixos, sendo, portanto, desejaveis custos reduzidos de alimenta«;:ao.
0 sistema adotado permitiu a obten«;:ao de quase 6.500 kg de leite em
lacta«;:oes pad roes de 305 dias, com quan.
tidades de concentrado nao muito diferentes das utilizadas nos confinamentos. Essa
medida foi adotada visando caracterizar c
potencial do sistema, pois, na pratica, fa.
tares incontrolaveis do meio podem ate
tar a produ«;:ao. Apesar disso, os GustO!
estimados de alimenta«;:ao para as vaca!
em lacta«;:ao no periodo de pasto foran
cerca de 30% mais baixos, devido princi
pal mente ao volumoso colhido at raves d<
pastejo.
As conseqOencias do desafio impostc
ao rebanho podem ser melhor caracteri
zadas na tabela 6, que mostra a produ
«;:aomedia do late A, onde ficam as vaca
de major capacidade produtiva e as re
cem-paridas.
Tambem com um numer,
expressivo de observa«;:oes, considerar
do todos os dados coletados, foi pOSSiVE
otter praticamente media de 30 litros di~
rios nos dais periodos do ana e, novamer
te, 0 pasta bem manejado p6de revelar
seu potencial para vacas especializadal
A heterogeneidade dos dados fez com qu

EMSAO CARLOS,VACAS
ESPECIALIZADAS
MOSTRAM
POTENCIAL
NO PASTO
0 sistema de produyao estabelecido
junto ao Centro de Pesquisa de Pecuaria
do Sudeste da Embrapa, em Sac CarlosSP, vem adotando a partir de 1993 conceitos de produyao intensiva de leite em
pastagens com vacas especializadas. Utilizando princlpios corretos de manejo, tern
conseguido resultados para caracterizayao
de um potencial muito grande, raramente
observado nag fazendas brasileiras.
De novembro a mar~o, as vacas consomem somente pastos rotacionados,
euplementados com um concentrado pa.
drao contendo por volta de 20% de protel-

na e 70% de NOT. 0 pasto ~ utilizado do
entardecer ao amanhecer, e, no restante
do dia, as vacas ficam em areas de repouso sombreadas,
contendo agua nag
proximidades. As distancias percorridas
pelas vacas sao de no maximo 500 m, e 0
concentrado e fornecido a quatro diferentes grupos de produyao, por ocasiao das
ordenhas que sao realizadas as 5 e 17 h.
No periodo desfavoravel ao crescimento
do pasto, as vacas sao alimentadas com
silagem de milho ou sorgo ou cana-dea<iucar, alem do concentrado suplementar oferecido de acordo com 0 mesmo
conceito observado quando do uso do pas-
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AnoAgricola
Item

93/94

Situa~ao do rebanho no periodo
kg leite/vaca em lactayao/dia
N° de observa~oes
kg concentrado/vaca/dia
Relayao con centra do: leite
CusIc estimado do alimento (R$/dia)3.~.S

94/95

95/96

Periodo de silagem e concentradol

19,5
1.283
7,6
1:2,57
2,17

21,1
1.389
7,6
1:2,78

2,17

23,0
1.417
8,6

1:2,67
2,37

Periodo de pasta e concentrado2

kg leite/vaca em lactaQao/dia
20,0
NQde observa~oes
1.180
kg concentrado/vaca/dia
7,3
Relayao concentrado: leite
1:2,74
CusIc estimado do alimento (R$!dia)3.4.S
1,62

21,9
1.016

1,8
1:2,81
1,12

20,8
1.065
6,7
1:3,10
1,50

ResultadoGeral
kg leite/vaca em lacta~ao/dia
N2 de observa~oes
kg concentrado/vaca/dia
Rela~ao concentrado: leite
CusIc eslimado do alimenlo (R$/dia)3.4.S

19,74
2.463
7,46
1 :2,65
1,94

21,44
2.405
7,68
1 :2,79
1,98

1 -Periodo abriVmaio a setembr%utubro
2 -Periodo outubro/novembro a maryo/abrll
3 -Conslderando: consumo de silagem ou pastagem de 10 kg de MS/vaca/dla
4. Considerando: concentrado A$ O,2Mg MO. sllagem A$ 65,~ MS e pasta A$ 16,~on
5 .Para vacas em lactayao
6 .Medias

22,06
2.482
7,78
1 :2,84
2,01

MS

ponderadas.

OBS: todos os dad os loram considerados, nao haven do descarte de qualquer Inlorma~ao.

Media6ouTo~1

que ten ham condic;:6es de estabelecer e manter
manejo adequado.
A tabela 10
mostra as taxas
de concep<;;ao e
os periodos
de
servi<;;o caracterizados e indica
resultados satisfatorios
para 0
periodo de usa
de pastas e concentrados, quando comparado
com 0 de usa de
silagem e concentrado.As diferen<;;as detectadas nas tax as de
concep<;;ao corresponderam
a
somente
0,26
..,
Inslolor6es sImples marcam a sIstema de S. Carlos e lambem a sala de ordenha.

a numero de observa90es foi representatlvo, pols neste caso todos os animais foram considerados na analise. A ob.
servac;:aodos dados reprodutivos das vacas que apresentaram as melhores produ90es iniciadas no per[odo de uso do
pasto (tabela 7), tambem mostra que reprodu9ao nao sera problema em sistemas

dose de semen a
mais por concep-

<;;ao no periodo
mais quente do ano, em que um numero
grande de estagiarios executava a insemina9ao, por ser perfodo de ferias escolares. Torna-se possfvel tambem verificar
que as taxas de conceP9ao nos perfodos
p6s-parto foram majores entre 61 e 113
dias, mas revelaram Indices interessantes tambem para vacas inseminadas ate

60 dias depois do parto, mesmo no periodo de uso de pastagens. E preciso salientar que todas as inseminac;6es realizadas
foram consideradas no calculo, e que 0
numero de observac;6es tambem foi sig-

nificativo.
A analise dos periodos de servi<;;o nas
diferentes epocas de inseminac;ao p6sparto mostra que os baixos valores observados ate 60 dias com cerca de 30%
das vacas (tabela 9), contribuiram decisivamente para se conseguir 91 dias para 0
rebanho, considerando os dados dos tres
anos analisados (tabela 10). As vacas problemas representaram nos dois periodos
de manejo cerca de 28% do rebanho (tabela 9, vacas com prenhez acima de 114
dias), e foram responsaveis por periodos
de serviyo acima de cinco meses, como
pode ser visto na tabela 10, indicando que
mesmo em manejos mais criteriosos as
dificuldades reprodutivas aparecem devido ao fato de a herdabilidade da caracteristica ser muito baixa. Assim sendo, 0 manejo deve dar enfase na cobric;ao precoce, objetivando manter indices satisfat6rios para 0 rebanho
as resultados conseguidos
em tres
anos de trabalho com pasto indicam que
a intensificac;ao do uso desse recurso produtivo pode levar a resultados surpreendentes. Considerando 20 litros por vaca
dia durante 0 ano e a manutenc;ao de 3 a
5 vacas em lactac;ao por hectare x ano,
que e um indice representativo de reproduc;ao em ordem, vacas de boa qualidade

~
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Item
Situagao do rebanho no periodo

94/95

ou
Total

95/96

~eriodo de silagem e concentrado'

kg leite/vaca em lactagao/dia

28,8
643

nO de observagoes

kg concentrado/vaca/dia
Relagao coricentrado: leite

-11,1

12,3
1:2,56riodo

1 :2,59
Pe

kg leite/vaca em lactac;ao/dia

de pasta e concentrado2

28,0

30,6

29,9

317

257

250

n2 de observac;oes

kg concentrado/vaca/dia
Relac;aoconcentrado: leite

29,9
1078
11,6
1:2,58

31,6
435

11,7
1 :2,40

12..1
1:2,52

29,4
824

10,7
1:2,52

11,5
1:2,55,

1 -Perrodo abril/maio a selembr%ulubro
2 .Perfodo oulubro/novembro a maryo/abrll
3 .Medias ponderadas.
08S: lodos os dados loram conslderados, nao havendc descarte de qualquer informa~iio.

no late A os limites de produ<;:ao estivessem entre 2,0 (animal com problema), e
52,4 litros par vaca, representando a realidade mas, certamente, nao 0 potencial
do sistema.
A tabela 7 relaciona
as melhores
lactac;;oes de vacas de primeira ou mais
crias, que Iniciaram a lactayao no comeyo
do periodo em que somente 0 pasta era
fonte de volumoso. Olhando os dados,
pode-se especular que em rebanhos mais
homogeneos, em que uma selec;;ao rigorosa poderia eliminar vacas de baixa persistencia, 0 potencial de prOdUy80 poderia ser major que 0 detectado. Em institui90es de pesquisa, os entraves burocrati.
cos dificultam a<;:oes de descarte, aquisi-

c;:aoe uniformizac;:ao de animais no rebanho. Deve-se tambem considerar que os
perfodos de lactac;:ao relativamente curtos
foram determinados pelo perfodo de serviyo. Portanto, em lactay6es de 305 dias
0 potencial dos animais seria major do que
0 observado.

ALiMENTACAO
NAO
COMPROMETE
NivEIS
DEREPRODU~AO
Dentre as restriy6es apontadas para
0 usa de pasta para vacas de alta produC;:8.0,0 problema reprodutivo recebe maior
destaque.
Encontra-se
generalizada
aI
ideia de Que a vaca se desaasta no inicia I

PRIMiPARAS
LACTA9.AO

datada

vaca

parl~ao

nQ

pica
(kg)

15.12.93

627
647
666
714
763

31,2
33,8
31,8
31,0
27,8

08.01.94
19.01.94
27.10.94
12.11.94

produ~ao
observada(kg)

dias

mediana
lacta~ao(kg/dia)

periodode
servi90(dias)

6.839

259
299
288
252
243

26.6
27.2
25.9
25,5

32
76
72

39

22,2

35

8.158
7.463
6.435
5.405

MULTiPARAS
LACTACfAO

datada

porl~60
23.10.92
17.10.93
27.10.93
28.01.94
17.10.94
07.12.94
07.01.95
07.01.95
08.01.95

vaca
nD

plco
(kg)

produ~io
observada(kg)

dial

22

35,1
38,8
32,0
33,0

7.222
8.73'4
6.734
7.997

293
298
308
293

24,6
29,3
21,9
27,3

8'
31
31
51

34,2

6.878

255

27,0

4'

37,0
33,6
33,0
32,8

.6.581
7.922
7.421
6.336

260
285
271
270

25,3
27,8
27,4
23,5

31
2'
2'
6'

396

420
3.189
420
473
597
666
3.189

mediana
ordem
I~cta~io(kg/dia) depari~io

perfodo de

servi~o(dias)
91
81
80

67
35
56

74
64
58

da lactac;:ao, consumindo excessivamente
reservas
corpora is e, com
isso, aparecendo
condic;:6es
predisponentes
ao
anestro p6s-parto,
fato facilmente caracterizado nas fazendas que tentam
usar sistemas
de
pasto com vacas
especializadas.
0
que acontece,
na
realidade, e a incapacidade de caracterizac;:ao de que 0
manejo inadequado, e nao 0 pasto,
e 0 responsavel peIDs problemas. Alem
desse aspecto, muitas pessoas ficam
impressionadas
com a condic;:ao
corporal dos animais mesmo em situac;:6es de manejo correto. Visitantes de
rebanhos da Nova Zelandia ficam de certa maneira decepcionados vendo vacas de
menor porte e mais enxutas causando
uma impressao desfavoravel
somente
pela aparencia. A atitude leva a situac;:ao
de que nag fazendas leiteiras visitadas sac
desconsideradas a eficiencia, produtividade e a rentabilidade.
A tabela .8 revela a situac;:ao dos IDles
em cad a periodo analisado e mostra um
descarte medic de 32,3%, representado
por vacas vendidas em lei lao, para abate
ou mortas. A medida foi necessaria, porque 0 rebanho nao se encontrava em boas
condic;:6es no inicio do programa de intensificac;:ao por ser heterogeneo e par haver
a necessidade de obtenc;:ao de recursos.
No final do anD de 1995, vacas compradas para 0 sistema revelaram sintomas
de tristeza e tiveram de se submeter a preimunizac;:ao.
A tabela 9 mostra a situac;:ao reprodutiva do rebanho que ficou na fazenda e
nao indica problemas reprodutivos em func;:ao do sistema de alimentac;:ao, pois as
porcentagens de vacas prenhes em relac;:aoao total que tinha condic;:6es de reproduzir no periodo nao foram multo diferentes. Deve-se salientar que no periodo de
utilizac;:ao de pastas as temperaturas medias sac mais elevadas e nem por isso
foram detectados problemas reprodutivos.
ja que 0 periodo de servic;:o medic foi praticamente igual ao do periodo de silagem
e concentrado. Os dados reprodutivos foram obtidos caracterizando todas as vacas que tin ham possibilidade de estabelecerem gestac;:ao nos diferentes periodos
considerados.
Para tanto foram separados os animais que pariram 45 dias antes
do inicio do 'periodo ate 45 dias antes do
final.
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AnoAgricola
93/94

94/95

95/96

Total

AnoAgricola

Periodode silageme concentrado
N° total de vacas no periodo
Separadaspara leilao'
Vendidaspara abate e mortas
Em pre-imuniza~ao2
Participantesdos indices reprodutivos

53
3

74
4

7

13

0

0
57

43

84
29
9
0

46

93/94
211
36

30,8%

29

(descarte)3

]

0
146

59

45

50

154

Separadas para leilao'
Vendidas para abate e mortas

4
19

2
11

7
10

13
40

Em pre-imunizac;a02

0

0

14

14

Participantes dos indices reprodutivos

36

32

19

87

]

'"¥

43

57

46

146(total)

Prenhez
ale 60 dias(%)

39,5
34,9
25,5

33,3
35,0
31,5

23,9
50,0
26,1

32,1
39,7
28,2

Periodo de pasta e concentrado
34,4%
(descarte)

1 -Com reprOdUyBO programada para venda
2 -Vacas compradas
3 -Os descartes ocorreram par varlos motivos: prOdUyBO,reprOdUyBO, aprumos, ligamentos de ubere
alrouxados, casco, mastlte cronica, n' de quartos lunclonais, velocldade de ordenha, temperamento,
Idade e oportunidade de venda.

, w

Media'

95/96

N° de observal,'oes
de 61 a 113dias (%)
+ de 114dias (%)

Periodode pastae concentrado
N9 tolal de vacas no periodo

94/95

Periodode silageme concentrado

N2 de observa~6es
Prenhezate 60 dias (%)
de 61 a 113dias (%)
+ de 114dias (%)

36

32

19

87 (total)

30,5
41,6
27,8

31,2
43,7
25,1

31,6
36,8
31,6

30,9
41,3
27,6

'Mediasponderadas.

dos em 1996, no perfodo de manejo em
que as vacas recebem silagem e concentrado, parecem indicar que a produ9ao do
perfodo devera ser major que 0 observado com 0 usa do pasta. 0 fato esta acontecendo porque 0 trabalho de selec;:ao e 0
Pasto + concentrado
Silagem + concentrado
Medias'
Cobri980 ap68
refinamento do manejo estao permitindo
0 parto
resultados crescentes. Esse acontecimen-1:C.(%)
P.S.(dias)
1:C.(%) P.S.(dias)
T.C.(%) P.S.(dias)
to sem duvida abrira aos produtores uma
perspectiva muito favoravel, pais a eleva-60dias
32,9
44,4
35,4
47.1
34.4
46,1
c;:aoda produ9ao no perfodo da entressafra
61 a 113 dias
40,7
82,3
43.2
84,3
42,2
83,5
ira permitir a formac;:ao de uma cota major
+ 114 dias
29,6
164,0
32,0
150,6
31,2
155,1
Media.
34,8
90,4
37.1
91,5
36,2
91,1
pela manipulac;:ao do sistema de produc;:aoe nao pela concentrac;:ao de pari90es.
.Media ponderal observada de Ires anos agricolas e 233 observar;Oes
T.G. : laxa de concep~ao
P.S. : periodo de servl~o
Assim sendo, no perfodo da safra, quando existe a perspectiva de prec;:os mais
e usa intensivo do solo, seria passive!
Sem duvida, as sistemas de pasta sao
baixos, a redu9ao no custo da alimentaabler de 21.900 a 36.500 litros de leite par
bans e adequados para vacas de boa proc;:ao permitiria resultados mais satisfat6hectare/a no com rebanhos que utilizem
du~ao, e 0 que esta faltando para obtenrios, considerando 0 ano como um todo.
pasta durante meio ana. Assim, a pecua~ao de resultados significativos e con heA evoluc;:ao dos estudos sobre produria leiteira teria condi~6es de competir e
cimento e competencia.
c;:ao de leite a pasto devera caminhar no
ganhar de qualquer atividade agricola.
Os resultados que estao sendo obtisentido de se promover uma reduc;:ao do
uso de concentrados e elevac;:ao do nu~,. ".. ,'"
mero de vacas em lactac;:ao por hectare/
ano, objetivando custos mais reduzidos de
alimentac;:ao, mas produc;:oes mais elevadas por unidade de area. Essa proposta,
-que
vem sendo utilizada em diferentes sis-temas
implantados no mundo, poderia ga,~
rantir economicidade de produc;:ao mesmo
:
com reduc;:ao no prec;:o do leite pago ao
;; produtor no perfodo da safra ou par pres-

\

soes do mercado. Com isso, os sistemas
intensivos adotando manejo adequado
poderao contribuir decisivamente
para a
mudanc;:a no perfil do setor leiteiro do pars,
at raves do usa de vacas de elevado po-

~ tencial genetico, utilizando eficientemen.te
pastos tropicais que apresentam uma
';,

capacidade

produtiva inigualavel.
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