
Neste arti90, 0 autor folD do atual perfil de nossa pecuciria
leiteira, destacanao seu real potencial e ref/etindo sabre 0 que se costuma

considerar como limita~oes. Sua referencia e 0 que ajudou a implantar
como sistema de produ~Qo e 0 que tem vista hci cerca de 15 anos.

ARTUR CHINELATO DE CAMARGO

terar decisivamente os indices de produ-
tividade, a eficiencia do processo e trazer
retornos financeiros crescentes. 0 fato
mencionado na palestra sobre bovinos de
corte, de Que as pastagens no Brasil es-
tao sob solos de baixa fertilidade, e ver-
dadeiro, sendo comum encontrar-se ni-
veis de satura<;:ao por bases ao redor de
30 %, P (f6sforo) girando em torno de 2
ppm (extrator resina), K (potassio) par
volta de 1,0% da CTC (capacidade de tro-
ca de cations) e materia organica dificil-
m~nte superior a 1 ,5%. Entretanto, este
problema pode ser solucionado com a im-
plementa<;:ao de um programa de recupe-
ra<;:ao gradativa da fertilidade do solo atra-
yeS da aplica<;:ao de corretivos, fertilizan-
tes, adubos organicos e aduba<;:oes ver-
des. A baixa produ<;:ao do rebanho nacio-

~

tade, discorrendo sabre a bovinocultura de
corte, 0 palestrante apontou varias dificul-
dades: solos de baixa fertilidade, exauri-
dos pela erosao, sendo utilizados como
suPorte de pastagens degradadas; reba-
nhos de baixo potencial de produliao; pro-
blemas de sanidade animal; prelio eleva-
do dos insumos; falta de politica agricola;
mao-de-obra despreparada; plantas
forrageiras de baixa qualidade e a incle-
mencia do clima tropical. Num cenario
onde 0 Brasil nao teria a minima condiliao
de alterar a relaliao de forlias no Mercosul
e dificilmente apresentaria uma pecuaria
desenvolvida no futuro. Quando iniciei mi-
nha apresentaliao sabre a bovinocultura
leiteira, fiz ver que todas as dificuldades
apontadas poderiam ser revertidas com 0
usa de tecnologia correta, que poderia al-
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sitivo esta na elevada
produc;:ao vegetal, fru-
to de uma alta taxa
fotossintetica de plan-
tas como as gramf-
neas forrageiras tropi-
cais. Seu lado nega-
tivo esta no estresse
termico provocado
nos animais. Fui no-
vamente interrompido

par pesquisadores
ansiosos par me cor-
rigir, dizendo que,
apesar da elevada
produc;:ao de materia
seca par unidade de
area, a forragem pro-
duzida pelas gramf-
neas tropicais era de
baixa qualidade. Ime-
diatamente retruquei:
de baixa qualidade,
nao; de qualidade in-
ferior as de clima tem-
perado, sim.

A forrageira de
clima temperado che-
ga a apresentar nf- Lotofoes express;vas o;nda ngo deram numeros def;n;t;vos do potencial das forrage;rQi
veis de 22% de pro-
tefna bruta (PB) e
70% de nutrientes digestivos totais (NOT), derarmos uma quantidade utilizada (pro-
enquanto as de clima tropical, manejadas duzida menos perdida no pastejo) de 30 t
em sistema rotacionado, atingem nfveis MS/ha, ha a possibilidade de se colocar
de 10 a 12% PB e de 62 a 65% NOT. Esta par volta de 8 vacas/ha. Supondo uma
forrageira nao pode ser considerada como media de 20 kg de leite/vaca/dia, a produ-
de baixa qualidade, mas sim inferior, 0 que c;:ao diaria das fazendas do Brasil estaria
e muito diferente para a produc;:ao animal. ao redor de 160 kg de leite/ha (58.400 kg
Entretanto, a produc;:ao de materia seca de leite/ha/ano).
de uma forrageira de clima temperado Oeve ser salientado que lotac;:6es mais
(aveia, azevem, trevo branco) nao ultra- expressivas e produc;:6es mais elevadas
passa 10 t de MS/ha (valor superestima- ~~~-
do), enquanto as gramfneas forrageiras
tropicais produzem 20 (braquiarias,
cinodons, milho), 30 (cana-de-ac;:ucar), 40
(capins da familia do coloniao) e 60 ou
mais toneladas de MS/ha (capins da fa-
milia do elefante). Todas essas produc;:6es
citadas ja foram obtidas em fazendas.

PASTAGENS TEM OFERECIDO
LOTACOES EXPRESSIVAS E

PRODU~OES BENI ELEVADAS

nal pode ser alterada com a aquisi9ao de
animais de major potencial de produ9ao e
com a massifica9ao da tecnica da inse-
mina9ao artificial com touros possuidores
de teste de progenie. Os problemas de
sanidade do rebanho podem ser solucio-
nados atraves de um programa sanitario
preventivo serio, executado por produto-
res igualmente serios. A legisla9ao que
classifica 0 leite em tipos A, Be C, datada
de 1952, permitindo que fazendas pos-
suidoras de rebanhos doentes e gem ne-
nhum tipo de controle sanitario comer-
cializem 0 leite extrafdo das vacas, deve
ser revogada. A classifica9ao do leite para
consumo e industria, remunerando-se de
forma distinta os dais produtos, pode ser
uma das solu96es.

0 pre90 elevado dog insumos em re-
la9ao aos parses vizinhos, pode ser resol-
vi do atraves de compras em grupo e da
reforma tributaria, visto que a incidencia
de impastos sabre os produtos comerciali-
zados no Pars e uma das mais elevadas
do mundo. A falta de uma polftica agrfcola
e reflexo de uma classe gem peso polfti-
co. 0 exemplo que vem sendo dado pe-
log produtores de leite do Estado de Goias
na defesa de seus interesses e significati-
vo, mostrando que quando um setor da
sociedade se organiza e atua de forma
coesa, passa a ser ouvido e respeitado. A
mao-de-obra pode ser treinada, por exem-
plo, atraves do Senar-Servi90 Nacional de
Aprendizagem Rural, uma entidade priva-
da mantida com a contribui9ao de todos
os produtores rurais. Alem disso, 0 em-
pregado devera ser melhor remunerado
para que atue como socio da fazenda e
nao como oponente.

Ou seja, quase tlJdo que os produto-
res de leite da Argentina e Uruguai tern,
nos tambem podemos ter. 0 que e diffcil
viabilizar no pars e a explora9ao de
forrageiras de clima temperado na regiao
central do Brasil, gem que haja irriga9ao.
Com a irriga9ao, 0 custo da tonelada de
materia seca da aveia preta, por exem-
plo, e de R$ 120, praticamente 0 dobro do
custo da tonelada de MS da silagem de
milho. 0 ultimo "ponto negativo" aborda-
do na apresenta9ao anterior, foi 0 clima
tropical. Ao chegar neste item de minha
apresentac;:ao, chamei a atenc;:ao dog pre-
gentes para 0 fato de que era justamente
neste aspecto -0 clima tropical, que resi-
dia nossa major vantagem em rela9ao aos
vizinhos do Mercosul. Antes mesmo de
concluir a frase, fui interrompido e minha
assertiva foi veementemente combatida.
Pedi silencio e comecei a explica-la.

Somente nos temos 0 clima tropical no
Mercosul. Tudo tern seu lado positivo, que
devera ser aproveitado em sua magnitu-
de; seu lado negativo, devera ser minimi-
zado 0 quanto forpossfvel. Com 0 clima
tropical acontece 0 mesmo. Seu lado po-

Considerando urn aproveitamento to-
tal da forragem produzida e urn consumo
de 10 kg de MS de alimento volumoso par
vaca par dia (1 vaca = 1,2 Unidade Ani-
mal), ter-se-ia nos parses de clima tem-
perado uma lotar;:ao maxima ao redor de
3 vacas/ha. Supondo uma media de pro-
dur;:ao diaria destes animais de 30 kg de
leite (valor superestimado), 0 potencial de
produr;:ao diaria das fazendas da Argenti-
na e Uruguai estaria ao redor de 90 kg de
leite/ha (32.850 kg de leite/ha/ano). No
caso da regiao central do Brasil, se consi- 0 cu/pado das vacas F'roduzirem pouco /e;te ou /eite de baixc,
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SP, a media da 10-
taQao no perfodo de
crescimento acele-
rado das plantas
forrageiras, no ter-
ceiro ana de recu-
peraQao da fertilida-
de dos solos sob
pastagens de ca-
pim coloniao varie-
dade tobiata, ma-
nejado em sistema
rotacionado, foi de

'a:;lrop;ca;s,

par animal tem sido obtidas par produto-
res profissionais com frequencia crescen-
te nos ultimos anos, em sistemas que uti-
lizam pastagens na epoca das aguas. Por-
tanto, esta produtividade de 160 kg de lei-
te/ha/dia esta aquem do potencial de pro-
duc;:ao de leite no Brasil. Qual e este po-
tencial? Ainda desconhecemos. No
CPPSE-Centro de Pesquisa de Pecuaria
do Sudeste, da EMBRAPA de Sao Carlos-

aQuas, as pastagens de gramfneas tropi-
cais sao sua unica fonte de alimento volu-
moso. Na epoca das secas, fazendas com
medias de 20 a 22 kg de leite, oferecendo
cana-de-a~ucar como volumoso exclusi-
vo, existem pr6ximas a unidade para se-
rem visitadas. E evidente que em am bas
as esta~6es, as vacas recebem alimento
concentrado para completar suas exigen-
cias nutricionais, porem em nfveis ace ita-
veis e nao definitivos, de 1 kg de concen-
trado para cada 2,5 kg (fazendas citadas)
a 3,0 kg (todo 0 rebanho em lacta~ao da
Embrapa) de leite.

Com 0 domfnio do conhecimento tec-
nico sobre a produ~ao de alimentos volu-
mosos com qualidade e em larga escala,
a consequencia natural e a redu~ao no for-
necimento de alimentos concentrados, tor-
nando nosso leite ainda mais competitivo.
0 confinamento total de vacas leiteiras e
um sistema de produ~ao de leite viavel tec-
nica e economicamente, desde que 0 mer-
cado remunere de forma diferenciada 0
produto, pois seus custos de implanta~ao
e manuten~ao sao elevados, ~, portanto.
de menor margem de lucro. E aparente-
mente mais facil, exigindo que 0 pecuarista
seja um exfmio lavorista. Nao ace ita frus-
tra~6es de safra ou produ~ao de alimen-
tos volumosos de qualidade duvidosa.
Exige animais com produ~ao acima de
8.000 kg/lacta~ao de 305 dias.

A discussao estava formada. Reafir-
mei que esta produtividade de 58.400 kg
de leite/ha/ano nao e 0 potencial dos sis-
temas de produ~ao de leite de regi6es de
clima tropical e que ninguem sabe qual e.
Sugeriram-me que buscasse nas experi-
encias de outros parses a resposta a ques-
tao acima. Perguntei em que parses? A
regiao tropical localiza-se entre 0 tr6pico
de cancer no hemisferio norte e 0 tr6pico
de capric6rnio no hemisferio sui. Se ob-
servarmos no mapa os parses que estao
na zona tropical, veremos que nao ha de
quem copiar estas experiencias de utili-
za~ao intensiva de pastagens de gra-
mfneas tropicais por animais de elevado
potencial de produ~ao. Talvez 0 Brasil, e
mais especificamente Piracicaba-SP, seja
0 local onde reside a major parcela deste
conhecimento, e posso afirmar que mes-
mo assim, ainda nao sabemos quase nada
sabre nossas forrageiras, sua fisiologia do
cresci mento, suas respostas aos fatores
de cresci mento, seu manejo mais adequa-
do, dentre outros aspectos.

Os pesquisadores estrangeiros pre-
sentes a reuniao me perguntaram porque
os dados de pesquisa do Brasil que che-
gam ate eles e de outros parses de re-
gi6es tropicais nao mostram este potenci-
al. Em rela~ao aos trabalhos efetuados em
outros parses de regiao tropical, nada pos-
so dizer. Porem, em rela~ao aos realiza-
dos por aqui, posso afirmar que uma par-

C cas/ha). Evidente-

mente, havera uma
queda na 10taQso
na epoca da seca,
devido a estaciona-
lidade de produQso
das forrageiras.

Porem, com a
conscientizaQso dos
produtores de que
algo deve ser feito
neste periodo para
sanar 0 deficit de
alimento volumoso,
a 10taQso podera
ser mantida ou ate
mesmo ampliada.

Produtores especializados estso conse-
guindo obter valores de 30 ou mais t de
MS/ha oriundos da cana-de-aQucar e 23
a 25 t de MS/ha obtidos em uma s6 cultu-
ra de milho para ensilagem. Alguns ja do-
minam a tecnica de ensilagem de grami-
neas forrageiras tropica)s como os capins
elefante, coloniso e braquiarso; outros tor-
naram-se especialistas na confecQso de
fenos. Ha ainda a possibilidade de irriga-
Qso das pastagens. visando antecipar a
entrada dos animais (a partir de meados
de agosto, os pastos ja seriam irrigados,
na regiso central do Brasil), postergar 0
final da utilizaQso dos mesmos para fins
de abril e, principalmente, reduzir os efei-
tos negativos de um periodo seco duran-
te a estaQso chuvosa (veranico). Em regi-
6es como 0 Centro-Oeste, a possibilida-
de de utilizaQso intensiva de pastagens de
setembro a abril, com 0 uso de irrigaQso
das pastagens, alem de aumentar a lota-
Qso proporciona uma reduQso significati-
va no custo de alimentaQao, po is a
suplementaQso com alimentos volumosos
no cacho, que e mais' onerasa, dar-se-ia
apenas em quatro meses do ano (de maio
a agosto).

Neste momento, fui interrompido pelo
plena rio, que sentenciou: rebanhos com
medias diarias de 20 kg de leite ou mais
precisam ser confinados com silagem de
milho 0 ano todo. Novamente retifiquei. di-
zendo que esta informaQso era incorreta.
A media das vacas na Embrapa esta en-
tre 22 e 23 kg de leite e no periodo dasoqua/idade e a propria produtar.
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cela significativa foi lidade sofrfvel, com
de trabalhos mal pla- teor de MS abaixo de

nejad?s, ~om erro,s 30%; preocupacao
conceltualS grossel- excessiva com insta-
ros, enquanto outros, lac6es, com as ja
~pesar de bem ide~- existentes inadequa-
Ilzados, foram pessl- das e mal posicio-
mamente conduzi- nadas dentro da fa-
dos. Como exem- zenda; equipamen-
plos: trabalhos sobre tos superdimensio-
silagem de milho, nados e em excesso,
sendo comum en- alem de mao-de-o-
contrar silagens utili- bra despreparada e
zadas em experimen- desqualificada, den-
tos com animais com tre outros fatores.
teores de MS abaixo Juntamente com 0
de 30%; 0 momento prof. Sila Carneiro da
de entrada dos ani- Silva, da Esalq-USP,
mais nos pastos sen- estes mesmos pes-
do determinado pela quisadores visitaram
altura do mesmo; a 0 CPPSE, em Sao
busca por especies Carlos-SP, e fazen-
de gramfneas forra- das que estao se-
geiras tolerantes a guindo a mesma filo-
acidez do solo, quan- sofia de trabalho dos
do sabemos que 0 professores Moacyr
calcario e 0 insumo Corsi e Vidal Pedro-
mais barato dentre os so de Faria. Ao se
que serao usados depararem em plena
para se obter eleva- I epoca de calor (de-
das produtividades; a zembro) com um lote
adubacao de pasta- de 30 vacas produ-
gens apenas no final zindo em media 31
da estacao de cres- kg de leite, apresen-
cimento, para prolon- tando boa perfor-
gar seu estagio ve- '. , .-, mance reprodutiva
getativo; os trabalhos As vantagens da explarafao a pas to da Argentina padem tambem fer compensadas par aqul. (media. do perfodo

envolvendo a cana de servico do reba-
de acucar como alimento volumoso suple- nho em torno de 95 dias), "score" corpo-
mentar para 0 perfodo das secas, que ral adequado a animais que vao a pasto,
transformaram-se num atraso para a pe- consumindo como volumoso exclusivo,
cuaria nacional, pois a condenaram a uma pastagens de gramfneas tropicais,
sub-utilizacao apenas para animais de complementando-se a dieta com alime~-
baixa producao (menos de 10 kg de leite/ to concentrado formulado a base de ml-
dia) dentre muitos outros exemplos. Iho grao mofdo (63 % na materia origi-

nal), farelo de soja (30 %), sal mine-
ralizado (6 %) e ureia (1%), na propor-
cao de 1 kg de concentrado para cada
2,8 kg de leite produzidos. houve sur-
presa.

"Mas como, se os trabalhos de pes-
quisa do Brasil que chegam nas nossas
maos mostram 0 contrario?", foi 0 comen-
tario dos estrangeiros, 0 espanto tornou-
se ainda major quando 0 prof. Sila cortou
algumas hastes do capim-elefante e mar-
cou a hora (10:45 -horario normal) e 0
local. Os pesquisadores visitantes per-
guntaram 0 que estava fazendo, ao que
respondeu: "E para demonstrar a veloci-
dade de crescimento desta planta tropi-
cal". Um dos pesquisadores visitantes co-
mentou conosco que eles nao iriam ficar
ate 0 dia seguinte para constatar 0 tatoo
"Nao e preciso", respondeu 0 prof. Sila.
"Daqui a alguns minutos n6s retorna-
remos a este local e voces vao verificar

TRABALHOS DE PESQUISA
SAC MAL PLANEJADOS

ou ENTAO MAL CONDUZIDOS

gentinos e uruguaios na reuniao em Lon-
drina-PR sabre os trabalhos de pesquisa
que chegam ate eles ficou muito claro
com a vinda ao Brasil de pesquisadores
de outras partes do mundo para 0 II Con-
gresso Brasileiro de Gado de Leite, reali-
zado em Piracicaba-SP, em dezembro/95.
Nas visitas a fazendas produtoras co-
muns realizadas ap6s 0 Congresso, os

pesquisadores estrangeiros puderam
atestar tudo aquilo que Ihes chegava na
forma de trabalhos de pesquisa: baixa
produtividade da terra, dos rebanhos, da
mao-de-obra, leite de baixa qualidade,
problemas de sanidade do rebanho etc.
Ate mesmo os confinamentos de gada de
leite, que no pars sac erroneamente cha-
mados de "sistemas intensivos de produ-
c;:ao" -0 conceito de intensificac;:ao nada
tern a ver com 0 tipo de sistema empre-
gada -, nao os entusiasmou a mudarem
suas impress6es sabre a pecuaria leitei-
ra nacional.

Nestes confinamentos, encontraram
vacas de baixa produc;:ao para este tipo
de mo.dalidade de explorac;:ao (menos de
8.000 kg/lactac;:ao); baixa produtividade
da cultura do milho para ensilagem;
silagem com baixo tear de graos e de qua-

No Brasil, a introdu~ao de uma nova
graminea forrageira tropical e tao rapida
quanto seu desaparecimento, e este ci-
cio esta sendo cada vez mais acelerado
em fun~ao da queda na fertilidade no solo.
As "pesquisas" com plantas forrageiras
tropicais sao realizadas gem levar em
considera~ao aspectos relacionados a fi-
siologia das plantas, nutri~ao, manejo,
rela~ao com os animais, viabilidade
operacional e econOmica dentro do ne-
g6cio leite. Sao desenvolvidas em condi-
~6es adversas de fertilidade dog solos,
com baixo nivel de uso de insumos e, nao
raro, por pesquisadores de capacidade
questionavel.

0 fato citado pelos pesquisadores ar-
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lado positivo do clima tropical, mas e 0
lado negativo -0 estresse termico sobre
os animais? 0 calor provoca reduc;:ao de
consumo de alimentos e queda na pro-
duc;:ao de leite. Em um estudo realizado
em 1982, a produc;:ao prevista para 305
dias foj 12 % major no grupo de vacas
que tiveram acesso a sombra durante 0
pre-parto, quando comparado com 0 gru-
po gem sombra. Ocorre ainda reduc;:ao na
fertilidade, mortalidade precoce de em-
bri6es e diminuic;:ao na durac;:ao e na in-
tensidade do cio. 0 estresse termico e
um problema, nao um fator que limite a
explorac;:ao de vacas leiteiras de elevado
potencial de produc;:ao.

FAZENDA E UMA EMPRESA
COMO OUTRA QUALQUER:

TEM DE DAR LUCRO

que a forrageira iniciou sua rebota", afir-
mou. Os visitantes se entreolharam com
desdem e, par educa«;:ao, nada respon-
deram. Passados mais ou menos 20 mi-
nutos, 0 grupo retornou ao local e, para a
surpresa dog estrangeiros, a rebota ja es-

tava em curso.
Imediatamente 0 pesquisador da Nova

Zelandia argOiu-nos sobre quantos pro-
dutores no Brasil estavam usando este
tipo de sistema de produ«;:ao a pasto com
vacas de elevado potencial. Responde-
mas que, par enquanto, um numero irri-
s6rio de propriedades e mesmo os que
estao utilizando este sistema de produ-
«;:ao nao estao sabendo manejar correta-
mente suas pastagens, explorando vacas
de potencial produtivo baixo (abaixo de
3.000 kg de leite por lacta«;:ao), com bai-
xa persistencia de lacta«;:ao (6 a 7 meses
de lacta«;:ao), reprodu«;:ao irregular com
periodos de servi«;:o acima de 150 dias e
reduzida ou nula margem de lucro. Inte-
ressou-nos 0 porque da pergunta dele.
Ele respondeu: "No dia em que a maioria
dog produtores de leite do Brasil estiver
produzindo leite de maneira semelhante
a esta, aproveitando 0 potencial produti-
vo destas gramineas forrageiras tropicais
tanto na epoca das aQuas (pastagens),
quanto na epoca da seca (cana-de-a«;:u-
car, silagens de milho, de sorgo ou de
gramineas forrageiras), utilizando vacas
de major potencial de produ~ao, com mai-
or persistencia de lacta~ao, preocupa~ao
constante com a reprodu~ao, com a sa-
nidade do rebanho e com a qualidade do

0 manejo do rebanho e a principal
arma do produtor contra os efeitos preju-
diciais do calor. Por manejo entenda-se
um conjunto de medidas que visem pro-
porcionar aos animais 0 maximo confor-
to dentro de uma rotina diaria racional.
Os trabalhos de pesquisa com etologia
(comportamento) tern mostrado que os
bovinos dispendem de cinco a sete ho-
ras do dia para se alimentar, de 6 a 8
horas para ruminar e de 10 a 12 horas
para ficar no 6cio, em qualquer sistema
de exploraQao. Em sistemas de utilizaQao
de pastagens rotacionadas, as matrizes
leiteiras tern dado preferencia ao pastejo
a partir das 16 ou 17 horas (horario nor-

-~ -

Uma vantagem: 0 cresc;mento de nossos cap;ns.

leite, 0 Brasil podera tornar.se um dos
majores exportadores de leite, pais, as
tres condif;oes basicas para isto ele tera:
pref;o competitivo, qualidade de produto
e regularidade de produf;so ao longo do
ano".

Voltando a reuniso de Londrina-PR,
discorremos ate agora apenas sabre 0

..c.:,~ .

"':J-
,;"".,
',\.,t.,,",

0 manejo deve proporcionar 0 maxima de conforto dentro do rotino diario do rebonho.
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reuniao foi: "Quanto voces pagam para
seus retireiros?". Em media, me respon-
deram, 2 salArios minimos. Com este sa-
IArio, 0 que voces esperam de seus em-
pregados? Responsabilidade, interesse
pelas coisas da fazenda, motivac;ao para
0 trabalho, disposic;ao para ajudar qual-
quer um a qualquer momenta, cuidados
com os animais, higiene na ordenha, ma-
nutenc;ao de instalac;6es, de equipamen-
los, de implementos e tratores...

NA EXPLORACAO LEITEIRA,
A TEORIA NAO E COMPLICADA;

DIFiclL E SUA EXECU~AO

relativa seguramente acima dog 80 %,
sendo tocadas a galope par um cavalo e
um peao oriundos da lida com gado de
corte e com um cachorro latindo em seus
pes. Uma completa insanidade! Depois 0
"produtor" vem reclamar que as vacas nao
dao leite, que vivem repetindo cio, que sac
enjoadas para comer a silagem (que ge-
ralmente nao e de boa qualidade), que 0
prec;:o do litro de leite esta muito baixo...

Neste quadro, nao ha a menor possi-
bilidade de a fazenda obter sucesso, pais
um dos tres objetivos'do produtor de leite
para com seus animais, que e 0 de of ere-
cer conforto, nao esta sendo atingido (os
outros dais sac nutric;:ao e sanidade). Per-
guntei aos produtores em reuniao, na noi-
te seguinte: "porque voces nao ordenham
suas vacas pelo menos as 16 horas? Nao
e 0 ideal, mas e melhor do que as 13 ho-
ras. Responderam-me que se eles alte-
rassem 0 horario da ordenha da tarde,
quem e que iria tirar 0 leite de madruga-
da, porque naquela regiao, nenhum peao
estaria disposto a isso. Este fato par si s6
ja explica porque os produtores da regiao
de Castro-PR, par exemplo, obtem suces-
so na atividade leiteira. La, os donas da
propriedade sac fazendeiros, vivem de seu
neg6cio, que e produzir leite, e trabalham
de sol a sol na lida. Sabem que quem deve
mandar na fazenda sac as vacas; em se-
gundo lugar, 0 dona e, em terceiro, os em-
pregados, quando houver.

Em grande par-
cela das fazendas
do Estado de Sac
Paulo, 0 sujeito e
simplesmente 0 do-
no da propriedade,
possui uma outra
atividade na cidade
e tern na fazenda
uma especie de clu-
be de campo. Mes-
mo quando 0 pro-
prietario mora na
fazenda, poucos
sac os que orde-
nham suas vacas,
cuidam de seus be-
zerros, plantam \
suas lavouras etc. ~
Nesta reuniao, co- "
mentei com os pro-
dutores que 0 fato
de eles nao quere-
rem fazer 0 traba-
Iho brac;:al ou co-
mandara fazenda e
uma opc;:ao, mas
terao de pagar al-

guem para que fac;:a
0 servic;:o por eles.
Minha pergunta pa-
ra os donas de fa-
zenda presentes na

mal), durante a estaCiao des aQuas, tor-
nando-se intensa das 19 horas em dian-
te, havendo uma pausa para consumo de
aQua porvolta de uma hora ap6s iniciado
0 pastejo, retomando-se 0 pastejo ate as
22 ou 23 horas.

Com estas informac;:6es em maDs, um
novo piquete devera ser aberto aDs ani-
mais no final do periodo da tarde. "Duran-
te 0 die, as vacas nao vao aDs piquetes?",
foi a pergunta do plenario. Nenhuma vaca
e impedida de ir ao pasta durante 0 dia,
mas das 10 as 16 horas (horario normal),
a frequencia de animais nos piquetes e
minima. Neste horario de calor mais in-
tenso durante 0 periodo das aQuas, as
vacas tern alem da opc;:ao de ir ao piquete
em que entraram na tarde/noite anterior,
uma area sombreada com bebedouro pr6-
ximo. Invariavelmente, nesta epoca e nes-
te periodo do dia, praticamente todos os
animais do rebanho buscam 0 refugio das
sombras naturais (arvores) ou artificiais.

Outra pratica de manejo utilizada e a
alterac;:ao dos horarios das orden has. No
CPPSE, os horarios de inicio das orde-
nhas sac variaveis ao longo do ana: a pri-
meira ordenha no periodo de calor e rea-
lizada entre as 4 e 6 horas e a segunda
entre as 16 e 18 horas (horario normal);
na epoca tria do ana, a primeira ordenha
inicia-se as 5 ou 6 horas e a segunda, as
16 ou 17 horas. 0 importantee nao ultra-
passar 0 intervalo entre as orden has de
10-14 horas, para naohaver reduc;:ao sig-
nificativa na produc;:ao de leite e, na medi-
da do possivel, operacionalmente falan-
do, aproximar-se do intervalo entre orde-
nhas ideal de 12-12 horas. Outra medida
de manejo que premia as vacas de me-
Ihor produc;:ao (em geral, as vacas no ter-
c;:o inicial de lactac;:ao) e a alterac;:ao da or-
dem de entrada dos lotes. Assim, pel a
manha, a sequencia de ordenha e lotes A
(0 que mais produz), B, C e D; a tarde, a
sequencia e alterada para D, C, B eA. Os
trabalhos a serem feitos com 0 rebanho,
principalmente as vacas em lactac;:ao, de-
verao acontecer ate as 10 horas da ma-
nha ou em dias nublados. 0 somat6rio dos
detalhes e que vao fazer a diferenCia en-
tre a condic;:ao de os animais apresenta-
rem ou nao sintomas de "stress" termico.

Em visita a uma regiao tradicional na
pecuaria leiteira paulista, notei em um pro-
dutor -e depois vim a saber que era roti-
na de todas as fazendas da regiao -que
a segunda ordenha era feita as 14 horas,
independentemente de se 0 horario era
normal ou de verao. Isla significava que,
na epoca do calor, as vacas eram orde-
nhadas as 13 horas (horario normal).
Como se nao bastasse, as vacas Holan-
desas eram tocadas para 0 estabulo a ca-
valo. Imagine a cena: vacas Holandesas
com media de produc;:ao de 18 a 20 kg de
leite/dia, sob um calor de 35QC e umidade

0 culpado pelas vacas nao produzi-
rem, pela elevada taxa de mortalidadedos
bezerros, pelo excessivo gasto com me-
dicamentos, pelo baixo indice de fertilida-
de com a inseminac;:ao artificial, pela bai-
xa qualidade do leite produzido, pela cons-
tante quebra de maquinarios, pela baixa
produtividade dos pastas, pelas sofriveis
culturas de milho para ensilagem e por
uma infinidade de problemas e 0 pr6prio
dono da fazenda, que nao entende que a
mesma e uma empresa como outra qual-
quer, que deve ser gerenciada de forma
eficiente para se abler lucro; com a dife-
renc;:a de que e uma empresa a ceu aber-
to, sob a ameac;:a de riscos incontrolaveis
e que, 56 par este fato, deveria ter a fren-
te profissionais gabaritados. 0 que acon-
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mais tarde, de acordo com 0 mes de ve-
rao",

tece e justamente 0 contrario. 0 dono da
fazenda, que se considera especialista no
assunto 56 por assistir a todos os progra-
mas rurais da TV ou ler as revistas do seg-
mento, nada mais e que 0 herdeiro de uma
familia que ja milita ha tempos nesta ativi-
dade, contrata pessoas desqualificadas e
destreinadas que se submetam a receber
esta remunerac;:ao aviltante. Ao tentar al-
terar 0 horario da ordenha da tarde, os
empregados se rebelam e 0 dono da fa-
zenda ~orna-se refem de uma situac;:ao
criada por ele mesmo.

Nesta etapa da reuniao, passei a nar-
rar a experiencia de um fazendeiro
iniciante na atividade leiteira, numa re-
giao que tambem esta sendo conside-
rada como promissora bacia leiteira -0
sudoeste de Goias .A propriedade per-
tence a Daniel Filgueiras e situa-se no
municipio de Mineiros-GO. 0 fazendei-
ro oriundo da agricultura (requisito para
se tornar um born produtor de leite) ale-
gou, em visita ao CPPSE, que 0 leite
que produzia era corriqueiramente des-
classificado pelo teor de acidez e que
ele ja tinha feito de tudo para sanar 0
problema, e que desconfiava do latici-
nio. Perguntei 0 numero de vacas orde-
nhadas diariamente, quantos emprega-
dos realizavam a operac;:ao e quanto era
a remunerac;:ao de cada urn? Ele res-
pondeu que ordenhava 90 vacas com
ordenhadeira mecanica tipo balde ao pe,

utilizava tres empregados e pagava a
cada urn, 1,5 salario minimo.

Comentei que por ele delegar a pes-
soas despreparadas e mal remuneradas
a operaliao mais delicada de uma fazen-
da leiteira, 0 responsavel pela baixa qua-
lidade do leite produzido era 0 pr6prio
fazendeiro. 0 que fazer, me perguntou
0 fazendeiro? Sugeri que abrisse um fos-
so na sala de ordenha, dentro do galpao
antigo, a fim de melhorar as condilioes
de trabalho do operador, mantendo no
entanto, 0 sistema balde ao pe. As con-
tenlioes deveriam ser feitas de canos co-
muns comprados em comercio de su-
catas. Os tres empregados deveriam ser
dispensados ou aproveitados em fun-
lioes cuja possibilidade de erro fosse mi-
nima, como por exemplo, 0 aceiro de
cercas. Para a ordenha, deveria ser con-
tratada apenas uma pessoa, que seria
treinada e bem remunerada.

Todos esses passos foram seguidos,
e a pessoa contratada foi uma senhora
que recebe mensalmente mais de 4 sa-
laribs minimos e se incumbe sozinha da
operaliao da ordenha. 0 desempenho
e a qualidade do servilio melhoraram
acentuadamente; a higiene nos utensi-
lios passou a ser quase perfeita; os pro-
blemas com mastite clinica praticamen-
te desapareceram e 0 leite, que antes
nao atingia os pad roes minimos, pas-
sou a ser referencial de qualidade. Mas

0 que isto tern aver
com 0 assunto ho-
rario de ordenha e
manejo do gado
para minimizar os
efeitos do estresse
termico? Em visita
a esta propriedade
no mes de novem-
bro/95, logo pela
manha, 0 fazendei-
ro me contou que a
segunda ordenha
era realizada as 15
horas (horario de
verao). Comentei
os efeitos negati-
vos do calor sobre
os animais e, con-
sequentemente, so-
bre a margem de
lucro. Ele me per-
guntou: "A que ho-
ras deveria ser a
ordenha?" Respon-
di: "No seu caso, no
minimo a partir das
17 horas (horario
normal)". Comen-
tou: "A partir de
hoje, iniciaremos a
segunda ordenha
as 17 horas ou ate

Perguntei: "Voce nao vai combinar
com a responsavel pela ordenha para ver
se era aceita, se ela concorda?" Respon-
deu: "Nao, pais, aqui na fazenda, a ultima
palavra e minha, e eu faCi'o 0 que as vacas
precisarem para dar mais leite". E com-
pletou: "Existe uma multidao de gente que-
rendo ser ordenhador na minha proprie-
dade, porque aqui na regiao nao ha nin-
Quem que pague melhor." Quando se re-
munera bem 0 empregado, ha a possibili-
dade de selecionar pessoas de melhor
nrvel, que prezam seu trabalho e partici-
pam com interesse do dia a dia da fazen-
da. Pessoas que sabem que 0 sucesso
da mesma sera revertido para todos, no
futuro. a trabalho flui num clima de equi-
pe. Se 0 fazendeiro conseguir formar sua
equipe de trabalho, mais da metade do
caminho para 0 sucesso estara trilhado. A
teoria nao e complicada, difrcil e a sua
correta execuCi'ao.

Ao final da reuniao de Londrina-PR,
uma certeza havia ficado: 0 Brasil nao vai
ficar apenas aplaudindo a pecuaria argen-
tina e uruguaia. a Brasil tern condiCi'ao de
competir com esses dais p'arses e com
qualquer pars do mundo. E preciso, no
entanto, que percamos 0 complexo de in-
ferioridade tropical, arraigado em muitos
produtores, extensionistas e pesquisado-
res. as produtores precisam entender que
produzir leite e uma atividade tecnica e
que, para tanto, devem contarcom 0 apoio
de bans tecnicos, alem de visitar outras
propriedades no mesmo municipio ou nao,
no mesmo estado ou nao, para acelerar 0
processo de intensificaCi'ao do seu siste-
ma de produCi'ao.

as extensionistas, par sua vez, preci-
sam reciclar seus conceitos e visitar pro-
priedades cujo processo de profissio-
nalizaCi'ao ja esteja em curso. as pesqui-
sadores, alem de reciclar seus conheci-
mentos e vi sitar propriedades exemplares,
precisam se expor, conhecer a realidade,
trabalhar em fazendas particulares que
sejam eficientes e lucrativas, e alguns
deles ate mesmo serem apresentados as
vacas. Terminei minha apresentaCi'ao com
duas frases que sintetizam todo este tex-
to: "viagem cura ignorancia" (falta de co-
nhecimento), disse em visita ao Brasil 0
consultor Dr. Moe Bakke, da Calif6rnia-
EUA; e "produzir leite nao e arte, e cien-
cia", como diz 0 prof. Vidal Pedroso de Fa-
ria, desde que eu me conheCi'o como te<;:-
nico.

Artur Chinelato de Camargo, engenheiro
agronomo, e pesquisador do Centro de Pes.
quisa de Pecuaria do Sudeste-Embrapa, de
Sao Carlos.SP. 0 titulo deste artigo e de
autoria do prof. Vidal Pedroso de Faria
(Esalq.USP).lIa atividade tecnica.
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