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CARTA AO LEITOR

Pecuária leiteira de precisão, no entender do pes-
quisador da Embrapa Gado de Leite, Luiz Gustavo 
Pereira, tem conceito e objetivo em teoria e prática: 

“É uma postura gerencial amparada em tecnologias de in-
formação e comunicação, que permitem a melhoria do con-
trole da fonte de variabilidade animal e espacial, otimizando 
econômica, social e ambientalmente o desempenho de uma 
fazenda”. Tamanha abrangência priorizou o foco desta edi-
ção do Anuário Leite 2022, ao discorrer sobre o cardápio de 
informações que atualmente conduzem as ações de quem 
lida com as diferentes etapas da atividade leiteira. 

No exterior, assim como no Brasil, cresce o número de pro-
dutores atraídos pelas novas ferramentas disponíveis pela pes-
quisa e pelas empresas do setor. E as tecnologias não só têm 
promovido melhorias na eficiência de gestão, com aumentos 
expressivos nos indicadores de produtividade, como também 
tem promovido redução de horas no trabalho exigido. “Hoje, 
diversas opções estão dispo-
níveis, desde ordenhas robó-
ticas e sistemas eletrônicos 
de identificação animal até 
sistemas de automação da 
alimentação, com sensores 
instalados em equipamentos 
ou nos próprios animais”, re-
lata Pereira.

Tais recursos dão a 
“precisão” proposta na 
coleta de dados que, após 
processados, são transfor-
mados em informação útil 
para tomada de decisão rápida e certeira. Para essa missão, o 
produtor conta com o auxílio de smartphones ou computa-
dores, que por meio de alertas permite a intervenção preco-
ce e certeira no acompanhamento do processo. Por exemplo: 
identificar animais doentes ou no cio, o que permite reduzir a 
morbidade e melhorar a eficiência reprodutiva, ou então re-
duzir a intervenção humana com a automação dos processos. 
São ações positivas que podem ser alcançadas em qualquer 
sistema ou tamanho de propriedade.

Se nas fazendas a pecuária leiteira de precisão é reali-
dade, na Embrapa Gado de Leite os pesquisadores buscam 
apurar e incrementar resultados com o desenvolvimento de 
novas tecnologias. Um dos estudos mais recentes é o que 
identifica cio com até seis horas de antecedência. Para isso, 
são utilizados sensores que coletam dados sobre o compor-
tamento alimentar das vacas, que precocemente evidenciam 
sinais de estro. Outro experimento que merece destaque é 
o que incorpora diferenças climáticas na seleção genômica. 
A meta é identificar touros Girolando que produzam filhas 

adequadas às características regionais de temperatura e 
umidade do ambiente.      

Outro exemplo expressivo de pecuária leiteira de preci-
são é o que credencia os recentes resultados da chamada 
genotipagem embrionária. Se a seleção genômica já apon-
tava méritos em fêmeas jovens, antes mesmo da primeira 
lactação, agora é possível estimar os valores genômicos em 
embriões produzidos in vitro, com acurácia e sem prejudicar 
a gestão. A raça Gir Leiteiro se prestou aos testes que co-
meçaram em 2015 na fazenda da Embrapa Gado de Leite, de 
Coronel Pacheco-MG. Os resultados já foram validados em 
rotina comercial de produção in vitro de embriões.

Pesquisadores, analistas de mercado e balanços de en-
tidades do setor também ocupam espaço nesta edição. De 
comum demonstram que o ano de 2021 não foi dos melhores 
para o leite, tanto na produção como na comercialização, 
cujos índices apresentaram crescimento próximo de zero. 

A pandemia e a inflação do 
agro são apontadas como 
as responsáveis pela es-
tagnação, ao apresentarem 
custos elevados na produ-
ção, com aumento dos in-
sumos, diesel e frete, o que 
se traduziu por valores re-
ajustados na gôndola e por 
retração nas vendas. Confi-
ra os vários indicadores em 
quadros e gráficos disponí-
veis nesta edição.  
Elizabeth Nogueira Fer-

nandes, a nova chefe geral da Embrapa Gado de Leite, é a 
entrevistada desta edição. Para ela, a eficiência é que faz o 
produtor ser competitivo, independentemente de volume ou 
sistema adotado. Ela discorre sobre esse tema, revela tam-
bém seus planos no cargo e avalia o aproveitamento das 
pesquisas pelos produtores, citando o que deve ser prio-
ridade dentre as demandas do setor, entre outras questões. 

Finalizando, os 45 anos da Embrapa Gado de Leite, com-
pletados no final do ano passado, merece um artigo especial, 
que retrata a evolução dos trabalhos de pesquisa da institui-
ção e, por coincidência, marca uma nova fase da história do 
leite no país. Prova disso está nos números: em 1974, o Brasil 
produzia 5,2 milhões de t de leite; em 2021, bateu no 35,5 
milhões de toneladas. Uma diferença expressiva decorrente 
da aplicação de pesquisas comprometidas com a valoriza-
ção da atividade em todos os elos da cadeia láctea.

Nelson Rentero,
editor Anuário Leite 2022
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Identificação e sensores são aplicados em todas as categorias na pecuária leiteira de precisão
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Recuos na oferta e 
demanda: a trajetória do 
leite em 2021

Em 2021, o setor lácteo nacional passou por 
grandes desafios, que incluiu incremento nos 

custos de produção, demanda enfraquecida e aper-
to de margens. O reflexo desse conjunto de fatores 
negativos foi que o setor ficou menor. A produção 
de leite recuou, as importações caíram e a disponi-
bilidade de leite diminuiu. Foi um ano bastante com-
plicado, após vivenciar um 2020 em que a oferta e a 
demanda cresceram, apesar de todos os problemas 
advindos do início da pandemia da Covid-19. 

A produção de leite veio embalada de 2020, 
como reflexo de uma boa rentabilidade naquele 
ano. Já no início de 2021, a situação ficou compli-
cada, com menos suporte financeiro governamental 
para as famílias, desemprego elevado e inflação em 
aceleração. Isso acabou prejudicando a renda das 
famílias, o consumo de lácteos e os repasses de pre-
ços ao longo da cadeia. No entanto, os custos de 
produção seguiram em elevação, o que acabou cul-

minando em aperto na rentabilidade do setor, seja 
do produtor ou do laticínio. 

Diante deste cenário, a disponibilidade de leite 
no Brasil recuou 3,6%, com volume 976 milhões de 
litros inferior a 2020, sendo o menor volume desde 
2018. Dessa queda, cerca de 64% veio da produ-
ção interna menor e 36% da importação líquida de 
lácteos, que é a diferença entre o volume importado 
menos o exportado. 

A importação líquida de lácteos recuou 29% em 
volume, para um total de 880 milhões de litros, com 
importação de 1,02 bilhão de litros, enquanto as ex-
portações totalizaram 142,62 milhões de litros. No 
geral, houve diminuição de 356 milhões de litros via 
balança comercial no volume ofertado aos consumi-
dores brasileiros (figura 1). Vale destacar que esse 
foi o menor volume importado desde 2014. Mas não 
é um motivo para se valorizar, já que tal queda este-
ve muito relacionada à fraca demanda interna. 

ANÁLISE BRASIL

No balanço geral, 2021 foi ruim para o setor, com queda de vendas, produção e 
rentabilidade, muito diferente de 2020, quando oferta e demanda cresceram, apesar do 
impacto do início da pandemia.

Glauco R. Carvalho e Denis Teixeira da Rocha

Glauco R. Carvalho, pesquisador; Denis Teixeira da Rocha, analista. Ambos da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

FIGURA 1 - SUPRIMENTO INTERNO DE LEITE E DERIVADOS: EM BILHÕES DE LITROS

DISPONIBILIDADE

2020 2021

26,88

25,90

PRODUÇÃO FORMAL

2020 2021

25,64

25,02

BALANÇA COMERCIAL
2020 2021

-1,24

-0,88

Fonte:  Embrapa/IBGE/Ministério da Economia

FIGURA 2 - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE SOB INSPEÇÃO: EM BILHÕES DE LITROS
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Além da queda observada no leite vindo do ex-
terior, o desempenho da produção nacional também 
foi fraco. Os últimos dados da Pesquisa Trimestral 
do Leite, do IBGE, trazendo as informações prelimi-
nares referentes à produção inspecionada em 2021, 
mostraram volume de 25,02 bilhões de litros pro-
duzidos no País, o que é equivalente à produção de 
2019 e 2,3% menor que 2020 (figura 2). O desem-
penho da produção foi particularmente pior no se-
gundo semestre, em que os preços do leite desace-
leraram e os custos de produção seguiram em alta. 

No balanço geral, pode-se dizer que foi um ano 
ruim para o setor, com queda de vendas,  produ-
ção e rentabilidade. A dependência quase exclusiva 
do mercado consumidor interno acabou colocando 
uma barreira no crescimento do setor, gerando di-

ficuldades quando a renda das famílias fica estag-
nada. Nesse contexto, buscar crescimento das ex-
portações pode ser um caminho interessante, até 
para aproveitar momentos de forte crescimento da 
economia global.

Além disso, grandes exportadores de lácte-
os tendem a ter mais dificuldades para expansão 
continuada da oferta nos próximos anos, como 
o caso da Nova Zelândia. E a tendência é de de-
manda crescendo internacionalmente, o que abre 
oportunidades para o Brasil, que ainda tem grande 
potencial para crescimento de sua produção. Mas 
isso vai exigir investimentos, conhecimento, acesso 
a mercados, qualidade dos produtos e aspectos sa-
nitários, de modo a aumentar nossa competitividade 
internacional. 

A disponibilidade de 
leite no Brasil recuou 
3,6% em 2021, com 
976 milhões de litros 
a menos que em 2020
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Consumo estável 
não estimula 
crescimento da 
produção
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Cai a produção de leite 
inspecionado em 2021 e a 
região Sul é destaque

O ano de 2021 foi bastante desafiador para 
a cadeia produtiva do leite no âmbito de 
margens. Com consumo mais fraco e cus-

tos de produção em alta, a rentabilidade da ati-
vidade caiu, derrubando também a produção. O 
volume de leite adquirido pelos laticínios fechou 
2021 em 25,079 bilhões de litros, queda de 2,19% 
em relação a 2020, segundo os dados da Pesquisa 
Trimestral do Leite do IBGE. 

Ao avaliar o comportamento da produção no 
ano, verifica-se que houve desaceleração ao longo 
de 2021. No primeiro trimestre, a produção de lei-
te cresceu 2% em relação ao mesmo trimestre de 
2020. Porém, nos trimestres seguintes houve que-
da, com o último trimestre ficando 5% abaixo do 
volume observado no mesmo trimestre de 2020. O 
fato foi que no segundo semestre de 2021 os pre-
ços do leite perderam força ao produtor, enquan-

to os custos seguiram em elevação, resultando em 
piora na rentabilidade. 

Na produção por região, o Sul liderou esta esta-
tística, com cerca de 9,8 bilhões de litros adquiridos 
pelos laticínios, seguido pela região Sudeste, com 9,5 
bilhões de litros. Juntas, estas duas regiões represen-
taram 77% do leite inspecionado no Brasil, em 2021 
(figura 1). Foi a primeira vez que o Sul liderou essa 
estatística, mostrando a força da região no mercado. 
Em 2010, a região Sul respondia por 33% do leite 
brasileiro, saltando para 39%, em 2021. O restante 
da produção ficou distribuído entre o Centro-Oeste, 
com 12% de participação na produção nacional, se-
guido do Nordeste, com 7,2% de participação, e da 
região Norte, com 3,9% de participação.

Entre os estados brasileiros, Minas Gerais con-
tinua líder absoluto com 6,192 bilhões de litros de 
leite, sendo responsável por 24,6% da produção 

ANÁLISE BRASIL

Os laticínios adquiriram menos leite no ano passado se comparado com 2020, segundo 
pesquisa do IBGE. A região Sul é a que mais produz, com 39% do total.

nacional. Em seguida, os três estados da região Sul 
se destacam: Paraná, produziu 14% do leite do Bra-
sil; Rio Grande do Sul, com 13,4%, e Santa Catarina, 
com 11,7%. Fechando os top10, estão os estados de 
São Paulo, Goiás, Bahia, Rondônia, Rio de Janeiro e 
Mato Grosso (tabela 1). Juntos, esses dez estados 
responderam por 92,2% da produção adquirida pe-
los laticínios inspecionados no Brasil, em 2021.

Uma questão que chamou a atenção na oferta 
de leite em 2021 foi a queda quase generalizada na 
produção. Pela figura 1 e tabela 1, é possível obser-
var esse movimento. Entre as regiões, excetuando o 
Nordeste, onde a produção cresceu 4,7%, e a Sul, 
com pequeno aumento de 0,8%, nas demais a ten-
dência foi de queda entre 4% e 5%. Da mesma for-

ma, analisando os estados, a maioria registrou recuo 
na produção anual. O enfraquecimento da economia 
e do consumo e o aumento de custos fizeram o setor 
lácteo nacional ficar menor. 

Tem sido observado movimento de consolida-
ção no setor, com saída de produtores e laticínios, 
sobretudo os menores. Esse movimento já vem 
ocorrendo há algum tempo e também aconteceu em 
outros países. O que o ano de 2021 mostrou de dife-
rente foi uma aceleração desse processo de conso-
lidação no setor e também uma necessidade urgente 
de incrementos na gestão e adoção de tecnologias 
para seguir na atividade. A pecuária de leite está 
cada dia mais seletiva, intensiva em capital e exigin-
do ganhos de escala.

Glauco R. Carvalho e Denis Teixeira da Rocha

Glauco R. Carvalho, pesquisador; Denis Teixeira da Rocha, analista. Ambos da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

FIGURA 1 - PRODUÇÃO DE LEITE INSPECIONADO NAS REGIÕES BRASILEIRAS
VOLUME DE LEITE ADQUIRIDO EM 2020 E 2021

SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE

2020

2021

9,746 9,823 10,025
9,483

3,137 3,006

1,718 1,799
1,0148 0,968

Fonte: Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE) elaborada pelos autores.

ESTADOS
VOLUME ADQUIRIDO

(BILHÕES LITROS)
VARIAÇÃO 

(MILHÕES LITROS)
PARTICIPAÇÃO 

(%)

2020 2021 2021/2020 2021

Minas Gerais 6,517 6,192 -325 24,7

Paraná 3,518 3,507 -12 14,0

Rio Grande do Sul 3,336 3,371 36 13,4

Santa Catarina 2,892 2,945 53 11,7

São Paulo 2,749 2,566 -183 10,2

Goiás 2,514 2,437 -77 9,7

Bahia 0,568 0,595 27 2,4

Rondônia 0,638 0,588 -49 2,3

Rio de Janeiro 0,507 0,488 -19 1,9

Mato Grosso 0,480 0,441 -39 1,8

TABELA 1 - PRODUÇÃO DE LEITE INSPECIONADO NOS TOP 10 ESTADOS - VOLUME ADQUIRIDO EM 
2020 E 2021, VARIAÇÃO ABSOLUTA NO ANO E PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL

Fonte: Pesquisa Trimestral do Leite (IBGE) elaborada pelos autores.
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ANÁLISE BRASIL

Os preços dos insumos da atividade leiteira 
seguem elevados em 2022. A escalada nas 
cotações tiveram forte impacto no aumento 

dos custos de produção de leite no período 2020-
2021 e, neste ano, segue com tendência altista por 
diversas razões: fatores climáticos causando quebra 
da safra de grãos na América do Sul, estoques glo-
bais de milho e soja ainda baixos, câmbio desvalori-
zado, oferta de fertilizantes limitada e petróleo com 
cotação em alta, entre outros. 

Farelo de soja, milho, energia, combustíveis e fer-
tilizantes são insumos que compõem a maior parcela 
do custo operacional efetivo na produção de leite. 
O aumento de preços dessas commodities influencia 
inclusive o aumento de preços de outros produtos, 
não apenas os de proteína animal, mas também os 
de grãos e de oleaginosas.

Ao analisar milho e soja, por exemplo, nota-se 
que o clima alterou as perspectivas de produção 
brasileira de ambos para a safra 2021/22. As pre-

visões iniciais da CONAB-Companhia Nacional de 
Abastecimento indicavam, em dezembro de 2021, 
safras chegando a 117,2 milhões de t de milho e 142,8 
milhões de t para a soja. Já no relatório da Conab 
de fevereiro de 2022, as estimativas recuaram para 
112,3 milhões de t de milho e 125,5 t de soja, repre-
sentando decréscimo de 4% para o milho e 12% 
para a soja. 

No caso da soja, as perdas foram significativas, 
com corte superior a 17 milhões de t. No caso do 
milho, houve perdas na safra de verão, mas ainda 
temos a safra de inverno, que é a maior do país. Por 
enquanto, o clima está ajudando e o plantio segue 
evoluindo em ritmo satisfatório, o que pode auxi-
liar para cotações menos pressionadas no segundo 
semestre. Mas o primeiro semestre será de oferta 
mais limitada. 

De acordo com os dados divulgados pela Conab, 
a atual previsão da safra de soja no Brasil 2021/22 
aponta para queda de 12,3% na produtividade, 

Preços de insumos 
na atividade leiteira:
tendência é de alta
É cada vez mais clara a tendência de preços mais elevados neste ano para milho, soja, 
combustíveis e fertilizantes, impondo grandes desafios para os produtores de leite no 
Brasil e no mundo.

Luiz Antonio Aguiar de Oliveira e Glauco Rodrigues Carvalho

Fonte: Conab e Secex

FIGURAS 1, 2 E 3 - SOJA EM GRÃO
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AGORA COM O NOSSO PORTFÓLIO INTEGRADO
e ainda mais completo!

elanco.com.br
Saiba mais em

Acatak™, Agita™, Agrovet™, Fusogard™, Ganaseg™, Micotil™, Rumensin™, Tylan™, Zimprova™, Zolvix™, 
Elanco e o logo da barra diagonal são marcas da Elanco ou suas afiliadas. Baytril®, Bovigam®, Kinetomax®, 
Baycox®, Baymec®, Bayticol®, Bolfo®, Ruk®, Tanidil®, Tiguvon® 15, Trucid®, Bayovac®, Calfon®, Catosal®, Fagolac®, 
Flunamine®, Glutellac®, Rompun®, Vigantol®, QuickBayt®, Racumin®, Rodilon®, são vendidos pela Elanco ou suas 
afiliadas e não são produtos Bayer.  Vetimast™ é um produto SwissBrass distribuído pela Elanco Saúde Animal. 
Minoxel® Plus é marca registrada da Lapisa e distribuída pela Elanco Saúde Animal.  Intra Repiderma™ é uma 
marca licenciada por Intracare BV, distribuída no Brasil pela Elanco Saúde Animal. Todos os direitos reservados. 
PM-BR-21-0796.
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Fonte: Conab e Secex

FIGURAS 7, 8 E 9 - MILHO TOTAL 
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FIGURAS 4 E 5 - FARELO DE SOJA  

FIGURAS 6 - EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO FARELO DE SOJA - R$/T  

Fonte: Conab e Secex
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Farelo de soja, milho, 
energia, combustíveis 

e fertilizantes são os 
insumos que compõem 

a maior parcela do custo 
operacional efetivo na 

produção de leite.

Leite forte é aquele
cercado de bons cuidados!

www.belgobekaert.com.br

0800 727 2000

Acompanhe-nos nas redes sociais:

Arames Belgo: uma marca 
Belgo Bekaert Arames

A Belgo possui diversas opções de arames, acessórios e telas. E agora 
queremos que você conheça a nova cerca pronta Belgo Bovino. Uma tela 
ideal para proteção do seu gado: muito mais econômica que as cercas 
convencionais e que já vem pronta para facilitar a instalação e manutenção.

Soluções inteligentes e versáteis para sua produção de leite.

452_089_22_af_belgo_an_anuario_do_leite_2022_embrapa_22x30.7.indd   1452_089_22_af_belgo_an_anuario_do_leite_2022_embrapa_22x30.7.indd   1 11/05/2022   11:1011/05/2022   11:10
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bra de produção na 1ª safra de milho, influenciando 
suas cotações. Com isso, seu preço voltou a subir 
no final de 2021 e manteve a tendência no início de 
2022, conforme pode ser observado na figura 10. 
Contudo, se as previsões da safra de inverno se con-
cretizarem, haverá aumento de oferta, o que poderá 
ser um fator para a redução de preços.

Estas revisões de produção de safras refletem 
os problemas climáticos que ocorreram em algumas 
regiões produtoras, o que prejudicou o desenvol-
vimento de lavouras, como sucedeu com a safra de 
verão de milho no Brasil. O clima prejudicou também 
as safras de soja, resultando em grandes perdas na 
região Sul e parte do Mato Grosso do Sul, além de 
perdas da safra de soja no Paraguai e na Argentina. 

Relatório da USDA (United States Department of 
Agriculture) informa que a estimativa de produção 
de soja foi reduzida em 4,5 milhões de t, passando 
para produção final de 45 milhões de t, número que 
deverá ser ainda menor. Por se tratar de um dos 
principais exportadores do complexo soja, a re-
dução da safra da Argentina exercerá pressão nos 
mercados, com consequente aumento dos preços 
internacionais.

COMBUSTÍVEIS E FERTILIZANTES COM 
FORTE ALTA NO MERCADO INTERNACIONAL

No caso dos combustíveis, o petróleo vem se 
valorizando no mercado internacional e desenca-
deando aumento do frete, fertilizantes, óleo diesel 

e diversos outros produtos e serviços. A cotação 
do petróleo WTI-NY, após recuar para próximo de 
US$ 20/barril no início de 2020, registrou escalada 
nos meses seguintes, conforme ilustrado na figura 11. 

No Brasil, o preço dos combustíveis é reajustado 
com base na referência internacional mais o efeito 
da taxa de câmbio. O valor do barril de petróleo em 
alta e o real desvalorizado têm pressionado os pre-
ços dos combustíveis, com impactos relevantes nos 
custos de produção de leite. 

Com relação aos fertilizantes, a situação é tam-
bém bastante complicada, com forte alta no merca-
do internacional e baixa disponibilidade do produto 
para exportação. Grandes produtores, como Rússia 
e China, estão priorizando seus fertilizantes para 
uso doméstico ao invés de exportação. Isso acabou 
pressionando ainda mais as cotações internacionais. 

Por aqui, a alta dependência de importação des-
ses produtos, somada ao câmbio mais desvalorizado 
e forte elevação nos fretes marítimos internacionais, 
fizeram com que os preços no mercado brasileiro 
tivessem expressiva valorização. Somente para ilus-
trar, a figura 12 apresenta o gráfico de variação de 
preços da ureia e do cloreto de potássio de janeiro a 
novembro de 2021. Nesse período, o preço da ureia 
subiu 154% e o do cloreto de potássio, 192%.

Diante desse cenário, a tendência é de manu-
tenção de preços mais elevados em 2022, impondo, 
assim, grandes desafios para os produtores de leite 
do Brasil e do mundo.

Glauco Rodrigues Carvalho, pesquisador; Luiz Antônio Aguiar de Oliveira, analista. Ambos da Embrapa Gado de Leite, de 
Juiz de Fora-MG.

com 3.091 kg por ha contra 3.525 da safra 2020/21. 
A produção da safra 2021/22 sofrerá redução de 
9,2%, resultando em 125,5 milhões de t, enquanto 
a de 2020/21 foi 138,2 milhões de t. O estoque final 
sofrerá redução de 50% ficando em torno de 2,7 
milhões de t (figuras 1, 2 e 3).

 
CLIMA COMPROMETEU SAFRAS DE MILHO 
E SOJA, INFLUENCIANDO SUAS COTAÇÕES

O balanço de oferta e demanda de fevereiro de 
2022 da Conab prevê que a produção de farelo de 
soja recuará 6%, ficando em 34,7 milhões de t (fi-
gura 4) e o estoque final reduzirá em 18%, para 2,7 
milhões de t (figura 5). Esses problemas climáticos e 
o recuo previsto nos estoques finais acabaram me-

xendo com o mercado. O preço médio do farelo de 
soja voltou a subir forte no final de 2021 e no início 
de 2022, como pode ser observado na figura 6, se-
gundo dados do DERAL-Departamento de Econo-
mia Rural do Paraná.

Para o milho, a atual previsão da Conab para a 
safra total do Brasil em 2021/22 indica aumento de 
produtividade em 23,1%, chegando a 5.376 kg por 
ha contra 4.367 kg da safra 2020/21. A estimativa da 
produção total de milho 2021/22 será 29% superior 
à da safra 2020/2021, que foi de 87,1 milhões de t. 
O estoque final 2021/22 será maior em 29% com re-
lação ao estoque 2020/21, ficando em torno de 10,1 
milhões de t (figuras 7, 8 e 9).

Efeitos climáticos negativos resultaram em que-

FIGURA 10 - EVOLUÇÃO DO PREÇO DA SACA DE 60KG DE MILHO EM R$
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FIGURA 11 - COTAÇÃO PETRÓLEO WTI - NY US DOLAR/BARRIL - 1º VENCIMENTO

Fonte: bloomberg.com
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No ano passado, 
Minas apresentou 
queda de 324 
milhões de litros 
na produção de 
leite em relação 
a 2020.
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Leite: poder de compra
e a relação de troca

O retorno da elevada inflação em 2021 im-
pactou negativamente diversos setores da 
economia brasileira, entre eles a produção 

de leite. Segundo o ICPLeite/Embrapa, a inflação 
acumulada do custo de produção de leite no ano 
passado foi de 25,3%. Já a variação acumulada do 
valor do leite ao produtor mineiro foi de 1,9%, de 
acordo com o CEPEA-Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada (2022).

Diante desse cenário, o poder de compra do 
produtor foi bastante afetado e este estudo apre-
senta sua oscilação durante o ano passado. Para 
tanto, selecionamos alguns insumos importantes na 
atividade produtiva, que compõem a alimentação 
do rebanho e fazem parte da limpeza da ordenha 
ou da produção de alimentos volumosos. 

O poder de compra mensal foi obtido pela di-
visão do preço do insumo pelo valor recebido por 
litro de leite – valores praticados no mês em ques-
tão. Os preços desses insumos foram acompanhados 

mensalmente pela Embrapa Gado de Leite e os va-
lores do litro de leite foram obtidos junto ao Cepea.  

Conforme observa-se no gráfico 1, durante 
2021 o preço médio do leite caiu no primeiro tri-
mestre, registrando em março o menor valor do 
período: R$ 1,958. A partir de então, o preço foi 
melhorando e em setembro atingiu o seu pico – 
nesse mês o produtor de Minas recebeu, em mé-
dia, R$ 2,412 pelo litro do leite. O último trimestre 
apresentou queda no preço e o ano encerrou com 
preço médio de R$ 2,159, valorizando-se 5,8% em 
relação a janeiro.

A despeito do comportamento do preço do lei-
te, nem sempre o valor mais alto recebido pelo litro 
significa melhor condição para compra de insumos 
e vice-versa. Essa relação pode variar a depender 
do insumo observado e como o seu preço se com-
portou ao longo do ano. 

A tabela 1 aponta que a quantidade de litros de 
leite necessários para comprar adubo 20:05:20, 

ANÁLISE BRASIL

2021 foi marcado por oscilações de preços, tanto nos valores recebidos pelo produtor 
de leite como na compra de insumos. Com isso, a relação de troca exigiu cálculos 
apurados para assegurar rentabilidade.

Manuela Sampaio Lana, Alziro Vasconcelos Carneiro, Paulo do Carmo Martins e Samuel José de Magalhães Oliveira.

O Programa Mais Leite oferece informação e soluções poderosas,
para manter a saúde do rebanho,  a produtividade e a qualidade do leite.
O site e a página do Programa no Instagram são dedicados a um conteúdo
de interesse e de valor para o produtor. O leite e o rebanho são os assuntos
principais, discutidos por especialistas e grandes produtores. 
A produção do leite é uma atividade diária e o Programa Mais Leite é aquele
parceiro que está sempre ao seu lado. Acesse o site e acompanhe o nosso
perfil no Instagram. 

Saiba mais:

/programamaisleiteoficial
www.programamaisleite.com.br

Programa Mais Leite. 
Criado para impulsionar a saúde do
rebanho e o aumento da produção.

+Informação + Produtividade + Lucratividade
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por exemplo, foi aumentando ao longo do ano, 
apesar de o preço médio do leite ir se valorizando 
de março a setembro de 2021, situação desfavorá-
vel ao produtor que, em setembro – quando rece-
beu o maior valor pelo leite –, teve que dispor de 
80,1 litros de leite para comprar 50 kg deste item. 
E essa relação só piorou nos meses seguintes, che-
gando a precisar de 125 litros de leite para comprar 
o mesmo produto em dezembro. 

Situação semelhante ocorreu com outros insu-
mos. A relação de troca do leite pela energia elétri-
ca rural foi mais favorável em junho, quando eram 
necessários 240 ml de leite para pagar 1 KwH. Com 
a diminuição dos níveis dos reservatórios, as tari-
fas praticadas pelas companhias energéticas au-
mentaram e a relação foi piorando no decorrer do 
segundo semestre, aumentando em 33% a quan-
tidade necessária de leite para cumprir a mesma 
obrigação em dezembro. A quantidade de leite ne-
cessária para comprar 1 litro de óleo diesel também 
aumentou consideravelmente, passando de 1,8 litro 

(janeiro) para 2,6 litros (dezembro), representando 
elevação de 45%.

Quanto à alimentação concentrada do rebanho: 
para comprar 1 saco de 30 kg de concentrado mi-
neral em janeiro eram necessários 54 litros de leite; 
em dezembro, 85,7 litros, ou seja, 58% a mais. Já os 
meses mais favoráveis para adquirir farelo de algo-
dão, farelo de soja e fubá, foram, respectivamente, 
setembro, outubro e julho. Já os mais desfavoráveis 
foram agosto, fevereiro e maio, respectivamente. 
Esse resultado está alinhado ao comportamento 
dos preços dos grãos, que desaceleraram no último 
trimestre de 2021. Por fim, o melhor mês para ad-
quirir sanitizantes foi agosto e o pior, março, acom-
panhando a curva de preço médio do leite. 

Além de ter atenção ao preço que recebe pelo 
leite, é importante que o produtor acompanhe a 
evolução dos preços dos insumos que compõem o 
seu custo de produção e os utilize de forma racio-
nal, evitando desperdícios, otimizando e ganhando 
eficiência na atividade.

Samuel José de Magalhães Oliveira e Paulo do Carmo Martins, pesquisadores; Alziro Vasconcelos Carneiro e Manuela Sampaio 
Lana, analistas. Todos da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

GRÁFICO 1 - PREÇO MÉDIO DO LEITE AO PRODUTOR EM 2021, EM MINAS GERAIS

Fonte: Embrapa (adaptado do Cepea)
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TABELA 1 - QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE INSUMOS DURANTE O ANO DE 2021

INSUMOS JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZ/21

Energia elétrica rural (KWH) 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,24 0,25 0,27 0,27 0,29 0,31 0,32

Óleo Diesel (L) 1,83 2,01 2,19 2,11 2,20 2,06 1,98 1,93 1,98 2,16 2,45 2,65

Adubo 20:05:20 (50 kg) 51,93 62,59 67,01 62,31 71,75 67,13 73,86 76,35 80,10 80,07 125,39 124,94

Farelo de Algodão (50 kg) 54,68 56,32 57,49 58,38 57,03 52,48 52,51 64,84 51,43 49,51 53,14 53,37

Farelo Soja (50 kg) 72,08 75,01 74,21 72,81 71,12 65,80 58,53 59,58 59,14 55,21 57,87 65,92

Fubá (50 kg) 37,24 38,44 38,74 39,25 43,59 38,34 36,75 38,39 38,11 41,51 40,13 39,58

Concentrado mineral (30 kg) 54,07 55,22 56,36 54,97 70,07 64,84 61,64 60,14 59,70 61,11 84,26 85,68

Sanitizante (gl 5l) 28,36 29,15 29,75 27,38 26,74 24,75 23,52 22,95 23,88 25,25 27,10 27,55

Fonte: Embrapa (2022)

ANÁLISE BRASIL

Alcance o alto desempenho do rebanho com Levucell® SC, 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, probiótico de levedura viva 
específica para ruminantes, com mais 100 publicações científicas 
comprovando sua eficácia. 

O Levucell® SC estabiliza o pH ruminal e promove a digestibilidade das 
fibras, potencializando, inclusive, nas melhores dietas. 

O uso do Levucell® SC garante estabilidade na produção e composição 
do leite, colocando seu rebanho á frente com melhor retorno sobre o 
custo alimentar.

Peça para seu nutricionista incorporar Levucell® SC em sua dieta hoje!

Saiba mais sobre Levucell® SC ou solicite o Guia Técnico 
Saúde do Rúmen usando o QR.code ao lado ou em nosso site 
lallemandanimalnutrition/pt-br/brazil/

AUMENTE A CONVERSÃO DE ENERGIA EM LEITE!

SAIBA MAIS!

até
%7,0

de aumento na 
produção de leite

POTENCIALIZE O RÚMEN
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Em muitos países, leite é assunto de Estado e 
o setor sempre é contemplado por políticas 
públicas específicas, que visam preservar 

a renda de quem produz e dos vários agentes que 
compõem a atividade. Na Oceania, Europa, Canadá 
e Estados Unidos, há instrumentos que asseguram 
margens que suportam os compromissos financeiros 
de curto e médio prazos. Também contam com po-
líticas especiais de crédito, pesquisa e transferência 
de tecnologia, bem como ações visando melhorar a 
coordenação da cadeia produtiva.

No Brasil, também há políticas públicas voltadas 
para o setor. Todavia, durante o tabelamento de pre-
ços, que vigorou até 1990, o governo agiu visando 
o controle de preços para combater a inflação. Por-
tanto, o objetivo foi proteger o impacto do preço do 

leite no custo de vida, o que significou retirar renda 
do setor de leite e derivados. Essa lição não pode 
ser esquecida, pois a atuação do Estado não foi efi-
ciente para corrigir falhas de mercado. No caso do 
tabelamento, a resultante foi contrária aos interes-
ses do setor e tem sido apontada como responsável 
pelo atraso tecnológico da atividade.

O fato é que os preços ao produtor no Brasil, 
mesmo sem o tabelamento, são muito instáveis, por 
ser o leite um produto típico de mercado interno, 
com custos médios no segmento primário maiores 
que os verificados no mercado internacional. Em 
síntese, são volúveis por ser impactados pela cota-
ção internacional, variação cambial e fatores climá-
ticos e de mercado que levam à oscilação da oferta. 

Especificamente, os custos de produção são mui-

A renda do produtor
de leite durante a pandemia
Entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, ocorreram fortes oscilações nos custos de 
produção e nos preços recebidos, fechando o período com margens muito estreitas para 
os produtores.

Paulo do Carmo Martins, Alziro Vasconcelos Carneiro, Manuela Sampaio Lana e Samuel José de Magalhães Oliveira

GRÁFICO 1 - VARIAÇÃO MENSAL DO ICPLEITE/EMBRAPA E A VARIAÇÃO MENSAL DO PREÇO RECEBIDO PELA VENDA DO LEITE 
ENTRE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021 (EM %)

Fontes: Embrapa Gado de Leite e Cepea/Esalq/USP

GRÁFICO 2 - ÍNDICE DE RELAÇÃO DE TROCA (IRT) NO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTRE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021

Fonte: Embrapa Gado de Leite e Cepea/Esalq/USP

Custos oscilantes 
na alimentação 
geram margens 
instáveis para o 
produtor
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to oscilantes, por envolverem diferentes mercados na 
formação de preços: milho, soja, fertilizantes, energia, 
insumos químicos e mão de obra. A demanda também 
é oscilante, por ser o leite dependente do nível de 
emprego e de taxas inflacionárias. E, naturalmente, a 
demanda impacta a oferta. Tudo isso resulta em mar-
gens instáveis para um setor que tem como caracte-
rística mundial apresentar margens apertadas. 

VARIAÇÃO NOS PREÇOS RECEBIDOS 
E TAMBÉM NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO

Visando acompanhar o comportamento dos itens 
de custos de produção de leite, em maio de 2006 
a Embrapa Gado de Leite criou o Índice do Cus-
to de Produção de Leite, o ICPLeite/Embrapa. Em 
termos metodológicos, foi construído à semelhança 
do IPCA/IBGE, que é o índice formal que mede a in-
flação brasileira. Em cada um dos grupos que com-
põem a produção de leite, coletam-se mensalmente 
os preços de insumos no varejo, tendo por base uma 
propriedade modal que tem estrutura de custos de 
produção típica de Minas Gerais. 

São considerados os seguintes grupos de despe-
sas: mão de obra; alimentação, representada pelos 
grupos concentrado, volumoso e minerais; qualida-
de do leite; sanidade e reprodução e energia e com-
bustível. Detalhes da metodologia estão disponíveis 
em www.cileite.com.br. Neste artigo, são analisados 
o comportamento de preços e custos e as margens 
entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021. 

O gráfico 1 mostra o comportamento dos pre-
ços dos itens de custos e dos preços recebidos. No 
período analisado, apenas no mês de maio de 2020 
ocorreu deflação na cesta de produtos utilizados 
para produção de leite. Nos outros 23 meses os 
custos subiram e mais do que compensaram a queda 
ocorrida em maio. Já os preços líquidos recebidos 
pelos produtores apresentaram picos positivos de 
preços nos meses de junho a setembro de 2020 e 
em junho de 2021. Nos meses de maio e novembro 
de 2020 e janeiro e novembro de 2021 ocorreram 
picos negativos.  

Os custos foram crescentes, registrando variação 
na faixa de até 5% entre um mês e o imediatamente 
anterior. Esses percentuais são elevados e indese-
jáveis para o planejamento de um negócio. Todavia, 
os custos apresentaram trajetória bem mais com-
portada que os preços recebidos pelos produtores. 
Estes oscilaram mensalmente ora negativa ora posi-
tivamente, numa banda muito ampla para variações 
mensais, que foi de -7% a +16%. No período consi-
derado, os custos acumularam crescimento de 56%, 
enquanto os preços acumularam 60%. A inflação 
medida pelo IPCA/IBGE foi de 15%.

O Índice de Relação de Troca (IRT) é a relação 
entre os preços recebidos na venda de leite e os 
preços pagos pelos insumos e serviços. Portanto, 
quando o IRT é maior que 100 significa que os pre-
ços recebidos cresceram mais que os preços dos in-
sumos e serviços em relação a um período de refe-
rência (período base). Isso significa ganho de renda 
para o produtor naquela comparação. Mas, quando 
o IRT é menor que 100, significa que a variação dos 
preços recebidos foi menor que a variação dos pre-
ços dos itens de custos, significando perda de ren-
tabilidade. Portanto, o IRR é um eficiente indicador 
de comportamento de margens.

No Gráfico 2 é apresentado o Índice de Relação 
de Troca (IRT) para os meses que compõem o perí-
odo de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. A linha 
horizontal estabelece a paridade entre variação de 
preços e custos. Acima dela, os valores demonstram 
ganho para renda do produtor, enquanto abaixo 
dela se registram perdas. No período de janeiro a 
maio de 2020 o IRT mostra que os custos e os pre-
ços ao produtor caminharam muito próximos. 

A partir desse ponto, o IRT apresentou cresci-
mento vertiginoso, atingindo o pico em setembro de 
2020, quando desce e atinge outra base, ainda inte-
ressante ao produtor, entre março e maio de 2021. O 
ITR volta a subir, mas registra queda vertiginosa a 
partir de setembro de 2021, fechando o ano em con-
dições similares ao registrado em janeiro de 2020. 
Vale registrar que janeiro de 2020, escolhido como 
período-base para a análise, foi um mês em que os 
produtores não se encontravam em condições con-
fortáveis em termos de margens.

Num período de 24 meses, fica evidente o cresci-
mento das margens do produtor de leite. Portanto, ao 
contrário do que ocorreu com a maioria dos setores 
da economia brasileira, ou mesmo com o segmento 
de produção de leite em diferentes países, a pande-
mia não trouxe perdas ao produtor. Mas, nos meses 
de fechamento do ano de 2021 o cenário se modifi-
cou, sinalizando aperto considerável nas margens, o 
que explica manifestações por parte dos produtores 
de leite que externam a dificuldade de fechar as con-
tas da sua atividade.

Os dados apresentados mostram fortes osci-
lações mensais no custo de produção. Todavia, os 
preços recebidos foram muito mais instáveis, crian-
do um ambiente de imprevisibilidade para a renda 
auferida. No período analisado, os preços cresceram 
mais que os custos, mas o ano de 2021 fechou com 
margens muito estreitas para os produtores. Por fim, 
vale registrar que este estudo não considerou recei-
tas auferidas com venda de animais e outras rendas 
possíveis de ser geradas na atividade leiteira.

Samuel José de Magalhães Oliveira e Paulo do Carmo Martins, pesquisadores; Alziro Vasconcelos Carneiro e Manuela Sampaio 
Lana, analistas. Todos da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.
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Linha Bovigold®:
para produzir mais
e com melhor qualidade  
Todo produtor de leite tem o desafio de melhorar o 
desempenho do seu rebanho e, para manter a curva 
de crescimento, ele pode contar com as tecnologias 
mais avançadas do mundo.   

A Linha Bovigold® é o conjunto de suplementos nutricionais 
completo, que acompanha a vida produtiva das vacas, 
aperfeiçoando as condições de saúde e de bem-estar 
para produzirem mais e melhor. 
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A Embrapa Gado de Leite calcula e divulga 
mensalmente a variação do custo de pro-
dução do leite de Minas Gerais, o mais im-

portante estado produtor do país. É o ICPLeite/Em-
brapa, também conhecido por ‘inflação do leite’, que 
informa produtores, técnicos e demais agentes do 
negócio sobre a evolução dos custos da atividade.

No início de 2020, os índices mensais se mostra-
vam comportados, por volta ou abaixo de 1% ao mês. 
Em maio de 2020, no início da pandemia do Covid-19, 
este valor foi até negativo, refletindo a forte retração 
econômica decorrente das medidas de isolamento 
social implantadas no Brasil e no mundo. 

Tais medidas, assim como a distribuição de au-
xílio para expressiva parcela da população, tanto no 
Brasil como nos Estados Unidos e Europa, tiveram 
importante consequência nas cadeias produtivas do 
agronegócio e demais setores da economia. 

Do lado da oferta, houve restrição à disponibili-
dade de bens e serviços, já que um menor número de 
pessoas e empresas trabalhou e produziu. Também 
houve repercussão na logística mundial, com au-
mento do frete marítimo, impactando produtos que 
dependem de transporte de longa distância, como 
insumos agrícolas e semicondutores, entre outros.

Do lado da demanda, pela maior disponibilidade 
de dinheiro em circulação a partir da disponibiliza-
ção do auxílio emergencial, houve aumento da pro-

cura de bens e serviços de maneira mais rápida que 
o previsto por muitos agentes econômicos. De fato, 
já no final de 2021, a demanda por muitos bens e 
serviços já se encontrava acima dos patamares pré-
-pandemia, observados no final de 2019 em diversas 
regiões do planeta.

CUSTOS DE PRODUÇÃO CONTINUARÃO  
DESAFIANDO GESTÃO E OFERTA DE LEITE 

Este desequilíbrio provocado pelas ações de 
minimização dos efeitos econômicos da pandemia 
levou a um surto inflacionário em escala mundial. 
Já em janeiro de 2022, o Brasil, com o agravante 
da forte depreciação do real observada durante a 
pandemia, registrou inflação anual de 10%, patamar 
não observado desde 2015. A Europa viu a inflação 
anual suplantar os 5%. Os Estados Unidos sofrem o 
maior surto inflacionário em 40 anos, com taxa anual 
já rondando os 8%.

Para o produtor de leite, esse surto inflacioná-
rio já se revelava no segundo semestre de 2020, 
quando a taxa mensal alcançou 5,7%. A partir de 
então, houve forte oscilação mensal dos indicado-
res, alcançando apenas 0,3% em julho de 2021, mas 
fechando janeiro de 2022 com 2,4%.

O cômputo da inflação acumulada em 12 meses 
apresentou também forte oscilação no período. Re-
gistrou de 4% a 7% entre janeiro e julho de 2020. A 

Inflação do leite de 
2020 a 2022
Nos últimos 25 meses, a inflação do leite acumulou 60%, causando forte impacto nos 
custos de produção em toda a cadeia de lácteos, elevando-os de maneira desuniforme.

Samuel José de Magalhães Oliveira, Alziro Vasconcelos Carneiro, Paulo do Carmo Martins e Manuela Sampaio Lana.

FIGURA 1 - VARIAÇÃO MENSAL DA INFLAÇÃO DO LEITE. DE JANEIRO DE 2020 A JANEIRO DE 2022

JA
N

.2
0

FE
V.

20

M
AR

.2
0

AB
R.

20

M
AI

.2
0

JU
N

.2
0

JU
L.

20

AG
O

.2
0

SE
T.

20

O
U

T.
20

N
O

V.
20

D
EZ

.2
0

JA
N

.2
1

FE
V.

21

M
AR

.2
1

AB
R.

21

M
AI

.2
1

JU
N

.2
1

JU
L.

21

AG
O

.2
1

SE
T.

21

O
U

T.
21

N
O

V.
21

D
EZ

.2
1

JA
N

.2
2

Fonte: Embrapa Gado de Leite 
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partir daí apresentou forte aceleração, alcançando 
40% em agosto de 2021 e declinou alcançando 25% 
em dezembro de 2021 e em janeiro de 2022.

Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2022, a in-
flação do leite acumulou 60%, o que causou forte 
impacto nos custos de produção em toda a cadeia 
de lácteos. Este aumento deu-se de maneira desu-
niforme entre os diferentes componentes do custo. 
Bens e serviços menos ligados ao comércio externo, 
como sanidade e reprodução, mão de obra e qua-
lidade do leite, exibiram menor variação, inferior a 
20% acumulados nos 25 meses do período. 

Por outro lado, volumosos e concentrados, mui-

to influenciados pelos preços de commodities com 
preços formados no mercado internacional, como 
soja e milho, apresentaram aumentos mais expres-
sivos, acima de 80%.

A produção leiteira enfrentou dificuldades rela-
cionadas ao custo de produção do leite nos últimos 
25 meses. Apesar de a inflação do leite parecer ter 
arrefecido ultimamente, ainda está acima de 20% 
ao ano, valor significativo. Isso mostra que os pro-
blemas relacionados ao custo de produção de leite 
ainda podem continuar desafiando a gestão da pro-
priedade rural e a oferta de lácteos no país por mais 
algum tempo.

Samuel José de Magalhães Oliveira e Paulo do Carmo Martins, pesquisadores; Alziro Vasconcelos Carneiro e Manuela Sampaio 
Lana, analistas. Todos da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

Fonte: Embrapa Gado de Leite (2022)

FIGURA 3 - INFLAÇÃO DO LEITE ACUMULADA DE JAN.20 A JAN.022, POR ITENS COMPONENTES DO ICPLEITE/ EMBRAPA
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FIGURA 2 - VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS  12 MESES DA INFLAÇÃO DO LEITE. DE JANEIRO DE 2020 A JANEIRO DE 2022

Fonte: Embrapa Gado de Leite (2022)
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Fábio Homero 
Diniz, analista 

da Embrapa 
Gado de Leite

Parcerias e o 
desenvolvimento 
de pesquisas

OPINIÃO

As parcerias entre instituições, se-
jam públicas ou privadas, são es-
senciais para a pesquisa científica, 

o desenvolvimento tecnológico e a inova-
ção. Os exemplos mais pontuais e recentes 
que podem ser citados são os relaciona-
dos ao desenvolvimento de diversas vaci-
nas contra a Covid-19, todos envolvendo 
este tipo de acordo (AstraZeneca/Fiocruz, 
Butantan/Sinovac e Pfizer/Biontech).

O estudo intitulado “Interações de uni-
versidades/instituições de pesquisa com 
empresas industriais no Brasil”, condu-
zido pela Unicamp/Fapesp (2012), iden-
tificou que, historicamente, institutos de 
pesquisas e universidades foram criados 
tardiamente no Brasil, com limitações e em 
condições adversas de distribuição de re-
cursos e de generalização do ensino. 

Associado a esta condição, a indus-
trialização brasileira também apresentou 
dificuldades na implementação e no seu 
desenvolvimento científico e tecnológico, 
e na interação entre organizações cien-
tíficas e empresas com vistas a reduzir a 
distância em relação à fronteira do conhe-
cimento. Apesar dessa herança histórica, 
existem fortes relações entre empresas e 
instituições de pesquisas. Com maior im-
pacto no país atualmente, merecem desta-
que as áreas de medicina/saúde, agricul-
tura e as engenharias de minas, materiais, 
metalúrgica e aeronáutica.

Na agricultura, a Embrapa considera 
fundamentais as parcerias com diferentes 
instituições (públicas e privadas, nacionais 
e internacionais) com o objetivo de viabi-
lizar as pesquisas, o desenvolvimento e a 
inovação afim de aumentar a competitivi-
dade e a sustentabilidade da agropecuária 
brasileira. Essas parcerias contribuíram e 
continuam contribuindo para o avanço do 
Brasil no protagonismo da produção de 
alimentos, fibras e energia no mundo. 

Ao mesmo tempo, conforme expresso 
em seu VII Plano Diretor, a Embrapa está 

alinhada e contribui para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
suas respectivas metas, inclusive no ODS 
17 – “Fortalecer os meios de implementa-
ção e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável”. 

Com este norte institucional, a Embra-
pa Gado de Leite, em função da diversida-
de temática e da complexidade envolvida 
na pesquisa pecuária, sempre conside-
rou imprescindível o estabelecimento de 
parcerias. Considerando as instituições 
públicas, como universidades ou centros 
de pesquisas, as parcerias ocorrem com 
maior frequência no âmbito intelectual 
ou no compartilhamento de infraestrutu-
ras, como laboratórios, outras instalações, 
equipamentos e materiais de consumo. 

Já com instituições privadas, além dos 
itens mencionados, é comum e desejável 
o aporte de recursos financeiros para o 
desenvolvimento das pesquisas. Nesse 
caso, é importante frisar que se privilegia 
a parceria para o desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico, focada no desenvol-

vimento de projetos pré-competitivos e 
de codesenvolvimento, já que o maior 
ativo da Embrapa é a inteligência. Parce-
rias para teste de produtos e prestação 
de serviços, por exemplo, são avaliadas 
com bastante rigor e realizadas desde 
que estejam alinhadas a algum objetivo 
estratégico da unidade.

São diversas as iniciativas da Embrapa 
Gado de Leite em parceria com institui-
ções públicas e privadas. Um exemplo de 
ações exitosas e de longa data são os pro-
gramas de melhoramento animal de raças 
bovinas para leite (Gir Leiteiro, Girolando, 
Guzerá), nas quais a Embrapa Gado de 
Leite e as associações de criadores de 
animais promovem anualmente os testes 
de progênie e, mais recentemente, a ava-
liação genômica de animais. 

Outro destaque é o Complexo Mul-
tiusuário de Bioeficiência e Sustentabi-
lidade da Pecuária, instalado no Campo 
Experimental José Henrique Bruschi, em 
Coronel Pacheco-MG, onde são reali-
zadas pesquisas em parceria com uni-
versidades nacionais e internacionais, 
outras unidades da Embrapa, institu-
tos estaduais de pesquisas e empresas 
privadas. Trata-se de uma estrutura de 
pesquisas única no mundo tropical para 
experimentação animal, que permite 
a realização de projetos multidiscipli-
nares, visando estabelecer estratégias 
para a melhoria da eficiência dos siste-
mas de produção pecuária de maneira 
sustentável. 

As parcerias vigentes demonstram sua 
aplicação e benefícios para a socieda-
de em uma grande diversidade de temas. 
Como alguns exemplos, há um acordo de 
cooperação técnica para ações pré-com-
petitivas relacionadas à produção de leite 
de baixo carbono. Também existem acor-
dos de parceria formalizados, que vão 
desde a contribuição no Programa Con-
servador da Mantiqueira, como a criação 

A parceria com 
associações de 

criadores
de bovinos gerou a 
realização de testes 

de progênie e, 
recentemente, a 

avaliação genômica 
de animais

de plataforma e-commerce para produ-
tores familiares de queijos artesanais na 
região Sul de Minas Gerais. 

Parcerias com universidades e outras 
instituições de pesquisas, além do uso 
conjunto de infraestruturas, também são 
fundamentais como contribuição para a 
formação de futuros pesquisadores, bem 
como compartilhamento de conhecimen-
tos. Um exemplo exitoso desse tipo de par-
ceria é o Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados, 
da Faculdade de Farmácia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, em associação com 
Epamig, Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes e Embrapa Gado de Leite. O pro-
grama tem por finalidade formar profissio-
nais capacitados, no nível de mestrado pro-
fissional, visando à capacitação de pessoal 
para a prática avançada e transformadora 
de procedimentos e processos aplicados 
ao desenvolvimento de atividades na área 
de ciência e tecnologia do leite e derivados. 

Outro modelo relativamente novo de 
parceria é o da Embrapa Gado de Leite 

com as chamadas startups. Nesse formato, 
o conhecimento científico na agropecuá-
ria se alia a outras áreas de conhecimento, 
como eletrônica, engenharias, tecnologia 
da informação e comunicação. Nesse mo-
vimento, a Embrapa, universidades e outras 
instituições de pesquisas, agregam suas 
respectivas inteligências, competências 
e conhecimentos aos trabalhos de jovens 
empreendedores. Essa união permite a 
criação de empresas fornecedoras de no-
vos e inovadores serviços e produtos, de 
forma mais ágil e eficiente, para solução de 
problemas da cadeia. 

Portanto, o estabelecimento de par-
cerias é cada vez mais importante para 
implementar ações pré-competitivas, de 
codesenvovimento e produção de inovação 
por demandas do mercado. A cooperação 
ativa, sustentável e de longa duração tem 
o poder de gerar conhecimentos, novos 
empreendimentos e produtos sob medida 
para solução de problemas do setor, permi-
tindo assim o aumento da competitividade 
da cadeia produtiva do leite.

Um novo modelo 
de parceria se dá 

com as chamadas 
startups. Esse 

movimento 
agrega Embrapa, 

universidades, 
empresas e instituições 

de pesquisas

Este texto contou com a colaboração de Isabele Uggeri Gabriel e William F. Bernardo, ambos analistas da Embrapa Gado de Leite.

Sucedâneos lácteos para o melhor começo!

Bezerras MAIS FORTES, 
vacas MAIS PRODUTIVAS 
e LONGEVAS!
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MOVIMENTO

Este novo mundo que está surgindo vai impac-
tar sobremaneira o setor de leite e derivados 
e as empresas que lhes fornecem insumos. 

Em todo o agronegócio, este setor, no Brasil, é o 
que apresenta o maior atraso em termos de orga-
nização, por ter vivenciado preços controlados até 
1990. Todavia, esta condição traz uma oportunidade 
rara, pois permite que ele se estruture consideran-
do o novo cenário desta década. As grandes trans-
formações do setor já estão em curso e podem ser 
elencadas em doze tendências, a seguir: 

1 O CONSUMO DE LEITE CRESCERÁ NO 
BRASIL E NO MUNDO
O centro de gravidade econômica do mun-

do está mudando e a força que puxa a economia 
mundial está na macrorregião formada pelo Sul e 
Sudeste da Ásia. São vinte países agrupados, o que 
inclui China e Índia, que somam 51% da população 
do planeta e 20% da renda mundial e ambas em 
crescimento. O consumo de leite no mundo cres-
cerá nessa macrorregião e nos países de baixa e 
média renda per capita em outras regiões, puxado 
pelo crescimento da renda. 

Essa tendência inclui o Brasil, que tem consumo 
per capita próximo de 170 litros/ano. Entre 1996 e 
2019, essa taxa cresceu 36%, o que é mais que o 
percentual de crescimento do consumo registrado 
para frangos, suínos e bovinos. E ainda é possível 
crescer pelo menos 100 litros per capita/ano, já que 
nos países desenvolvidos o volume anual consumi-
do de leite na forma fluida e de derivados é de 278 
litros. E, vale lembrar, o número de brasileiros conti-
nuará crescendo ao longo de toda a década. 

2 TEREMOS MENOS PRODUTORES
E MAIOR PRODUÇÃO
Todos os países tradicionais na produção de leite 

experimentaram redução do número de produtores. 
Em 1970, os EUA contavam 650 mil produtores e 
em 2020 somavam apenas 32 mil. Na América Lati-
na, esta tendência de queda do número de produto-
res está se registrando na Argentina, Chile, México 

e Uruguai. No Brasil, há carência de estatísticas ofi-
ciais atualizadas.

Mas, entre os 14 maiores laticínios, o número 
médio de produtores fornecedores caiu de 6 mil em 
2005 para 2.400 em 2020. Em igual período, a mé-
dia de produção diária neste grupo cresceu de 200 
litros para 600 litros. E a produção média registrada 
em 2005 entre os maiores laticínios é hoje o mínimo 
exigido para aceitar fornecedor em muitos laticínios 
brasileiros. A produção nacional cresceu, nestes 15 
anos, de 24,6 bilhões para 35,5 bilhões, ou o equiva-
lente à produção anual da Argentina. 

3 TEREMOS MAIS VACAS POR 
PROPRIEDADE
Nos países tradicionais, o número de vacas cres-

ce por propriedade. Na Europa, o percentual de 
propriedades com mais de 100 vacas no rebanho 
cresceu de 22% para 51% entre 1996 e 2016. Nos 
Estados Unidos e Canadá, esse percentual cresceu 
de 55% para 82% em igual período. 

No Brasil não há estatísticas oficiais, mas levan-
tamentos feitos por diferentes laticínios confirmam 
esta tendência. A proliferação dos sistemas compost 
barn, o uso progressivo de mecanização e automa-
ção e a percepção cada vez mais nítida por parte 
dos produtores que leite responde visivelmente à 
escala de produção são fatores que explicam essa 
tendência na intensificação produtiva.  

4 ATIVIDADE SERÁ INTENSIVA  
EM CAPITAL
A produção brasileira de leite cresceu continua-

mente até 2014, quando atingiu 35,1 bilhões de litros. A 
partir daí, tem andado de lado, oscilando anualmente em 
torno desse valor, com registros de quedas e recupe-
rações sucessivas e alternadas. Isso sinaliza estagnação 
na produção, quando se analisam os dados em conjunto. 
Todavia, quando se analisam os dados do ranking Top 
100, divulgados pelo portal Milkpoint e que reúne os 
cem maiores produtores brasileiros, os resultados mos-
tram outro cenário. Continua ocorrendo crescimento 
anual na produção ofertada por este grupo. 

Leite: 12 tendências 
para esta década
Esta década, a década de vinte, está apenas iniciando, mas surgiu mostrando que será de 
grandes rupturas. No âmbito da tecnologia, os avatares começam a fazer parte da nossa 
vida, a globalização está sendo revista, o mundo está polarizado e a questão ambiental, 
agora, faz parte da agenda do novo capitalismo.

Paulo de Carmo Martins

Em 2009, a produção média foi de 11,5 mil litros/
dia entre os cem maiores. Já em 2021, a produção 
média foi de 25,5 mil litros/dia, acréscimo de 121,7%. 
Em igual período, a produção nacional registrou 
crescimento de 22%. Portanto, vem ocorrendo a con-
centração da produção de leite, com a saída dos que 
produzem pouco, sem que haja impacto na oferta to-
tal de leite para o setor industrial. A atividade tenderá 
a ser cada vez mais intensiva em capital, o que será 
uma barreira à entrada de novos produtores e o in-
centivo para saída daqueles que estão na atividade.

5PRODUÇÃO SE ESPECIALIZANDO 
EM RITMO RÁPIDO
Leite sempre foi produzido e processado em 

todo o território nacional e a motivação era obter 
a produção perto do consumidor, dada a perecibi-
lidade da matéria prima e dos derivados. Isso ca-
racterizou um mercado com marcas regionais, tendo 
as padarias como o principal ponto de venda. Nas 
regiões onde a produção era inferior à demanda, o 
equilíbrio de mercado se dava por leite em pó, quei-
jos maturados e derivados enlatados. 

Mas, duas mudanças disruptivas ocorreram na 
cadeia produtiva.  A primeira: nos anos 80 a ino-
vação na embalagem fez com que o leite fluido ga-
nhasse self share e trocasse o prazo de validade, que 
era de dias para meses, fazendo dos supermercados 
um novo player, substituindo as padarias como o 
principal ponto de venda. A segunda: na década se-
guinte o Brasil consolidou sua eficiente logística de 
frios, o que permitiu que refrigerados lácteos pro-
duzidos nos estados do Sul chegassem às regiões 
Norte e Nordeste. Esses dois fenômenos levaram ao 
surgimento de empresas nacionais na captação e na 
comercialização já nos primeiros anos deste milênio. 

Estas transformações estruturais fizeram surgir 
regiões mais competitivas em termos de produção, 
como os estados do Sul e o cerrado brasileiro, que 
cobre vários estados da federação. A tendência da 
redução dos números de produtores, já em curso, 
levará ao surgimento de clusters de produção de 
leite claramente definidos, embora a produção ainda 
vá continuar a ocorrer em todo o território nacional 
nesta década.

6O AMBIENTE INSTITUCIONAL
DEFINIRÁ A VELOCIDADE DA 

ESPECIALIZAÇÃO REGIONAL
A explicação mais frequente e incorreta para o 

sucesso de uma atividade são a abundância e a qua-
lidade dos recursos disponíveis. Por exemplo, na re-
gião Sul seria mais fácil produzir leite, dado o padrão 
genético do rebanho e disponibilidade de forrageiras 
de alta qualidade, enquanto na região Nordeste o ini-
bidor de resultados seria a escassez de água.

Os fatores de produção oferecem vantagens 
comparativas e podem ser parte do sucesso. Mas, 
é o ambiente institucional que oferece as vantagens 
competitivas. Do contrário, como explicar o sucesso 
da produtividade do leite em Israel? As interações 
entre os agentes econômicos e os aparatos de go-
verno é que criam estímulos positivos e negativos, 
que definem o grau de sucesso no setor.   

O leite continuará a crescer em locais onde o am-
biente for favorável, criando mais facilidades para o 
processo produtivo como um todo. Portanto, onde 
as empresas, as entidades paraestatais, o setor fi-
nanceiro, as instituições de ensino e pesquisas e 
as diferentes esferas de governos estejam atuando 
em prol do setor. Portanto, a produção continuará 
a crescer na região Sul, no Sudeste de Goiás, na re-
gião do Cerrado Mineiro e em pontos localizados do 
Nordeste e Norte. No restante da região Sudeste, a 
atividade leiteira continuará sua trajetória de perda 
relativa de importância. 

7PERMANECERÁ NA ATIVIDADE  
QUEM TIVER VISÃO DE NEGÓCIO
Os dados dos Censos Agropecuários mostra-

ram que, entre 1996 e 2006, o Brasil contabilizou o 
primeiro impacto estrutural do setor de produção, 
quando uma propriedade deixou a atividade a cada 
onze minutos. No censo seguinte, o de 2017, a ve-
locidade de saída de produtores caiu, já que foi um 
período de melhoria nas margens recebidas pelos 
produtores. Esse censo mostrou que, ao contrário 
do que era voz corrente, não foi percentualmente 
o pequeno produtor que majoritariamente deixou 
a atividade. Cerca de 71% dos produtores ainda 
produziam até 50 litros/dia, e 27% entre 51 e 500 
litros/dia. Além de problema de sucessão, saiu da 
atividade quem não concebia leite como negócio. 

A produção de 
leite continuará 
crescendo onde 
o ambiente for 
favorável
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Paulo do Carmo Martins é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

Em boa parte, profissionais liberais que tinham na 
atividade um lazer e esperavam, além do lazer fa-
miliar, fazer dinheiro, o que é um contrassenso. No 
capitalismo, paga-se para se ter lazer.

A atividade leiteira é fortemente impactada pelo 
efeito escala de produção. Quanto maior a produ-
ção menor é o custo unitário do leite produzido. 
Portanto, é natural que cresça a pressão sobre 
os produtores para que apresentem crescimento 
contínuo de produção. Mas, o que vai continuar a 
definir se o produtor terá fôlego para permanecer 
na atividade é se a produção é vista estrategica-
mente como negócio. Isso significa mudar da visão 
patrimonialista tradicional, em que o produtor, por 
ter vacas e instalações, tem garantia de resultado 
mensal. Planejamento estratégico, metas de longo 
prazo, visão da propriedade como empresa, con-
cepção capitalista na tomada de decisão são os in-
gredientes fundamentais para quem permanecerá 
no setor nesta década. Não há mais espaço para o 
amadorismo nesta atividade.  

Para as empresas cujos clientes são os produto-
res de leite, há um desafio e uma oportunidade. Até 
a década passada, as empresas de insumos tive-
ram como modelo de negócio a venda de produtos. 
Na virada década, as mais dinâmicas começaram 
migrando o modelo de venda de produtos para a 
venda de serviços, o que é um grande feito. Mas, 
o nível de exigência do produtor crescerá com a 
especialização e será bem-sucedida a empresa que 
oferecer mais que serviços, soluções. Conhecer 
o modo de atuação das empresas neozelandesas 
pode ser inspirador. 

8MEDIR DESEMPENHO É  
REQUISITO DE SUCESSO 

Em 2011, juntamente com os colegas Alziro 
Carneiro e Luiz Carlos Takao, da Embrapa Gado 
Leite, visitamos 156 propriedades, em dez regiões 
dinâmicas de cinco estados (RS, PR, SP, MG e GO). 
Buscávamos conhecer os custos de produção. Sim, 
21 anos atrás era necessário ir a campo para apurar 
os custos. Visitamos produtores que atuavam de 
modo profissional, na visão dos laticínios, indepen-
dentemente de tamanho.    

Mas, para nossa surpresa, apenas 18% dos pro-
dutores levantavam regularmente seus custos de 
produção. Para apurá-los juntamente com os ou-
tros 82%, levamos em consideração a memória dos 
produtores, o que tornava o resultado impreciso e 
duvidoso.  Aferir custos é como medir temperatura 
e pressão corporal. São medidas essenciais para 
avaliação de saúde de uma pessoa. Mas, se estive-
rem normais, isso não assegura saúde plena. 

A atividade leiteira é muito complexa porque 
é baseada num ser sofisticado, que é a vaca, que 
produz uma matéria prima complexa, que é o leite. 

Medir resultados zootécnicos e econômicos e suas 
múltiplas interações é fator definidor de eficiência 
na atividade. Incorporar esta prática na rotina está 
acessível aos produtores, por meio de startups, que 
oferecem serviços de monitoramento do animal, da 
qualidade do alimento, do leite produzido e dos in-
dicadores de desempenho em termos zootécnicos 
e econômicos. São tecnologicamente amigáveis e é 
baixa a barreira para adotá-los, já que não são de 
custo elevado. O sucesso passa por medir desem-
penho. Não há mais espaço para voo cego.

9MONITORAR O MERCADO, OUTRO 
REQUISITO DE SUCESSO

O leite é a commodity com o maior conjunto de 
variáveis a interferir na formação de custos e no 
preço ao produtor. Há forte sensibilidade desde 
o clima, que impacta a oferta de leite, até o com-
portamento de variáveis macroeconômicas, como 
câmbio, PIB e inflação, que impactam o consumo, 
por ser o leite um produto de mercado interno, e 
por ser o que os economistas chamam de bem-sa-
lário, ou seja, o consumo está diretamente vincula-
do ao poder aquisitivo do salário real. 

Mas, por ser uma cadeia longa, os mercados de 
grãos, energia e mão de obra impactam especifica-
mente a atividade, de modo muito intenso, pois o 
conjunto desses itens representa até 80% do custo 
do leite ao produtor. Já o leite adquirido do produ-
tor e os custos de captação representam até 70% 
do custo final de um laticínio. 

Ainda permanece forte a cultura do produtor 
não acompanhar as oscilações de mercado e to-
mar decisões com base nas mudanças percebidas. 
Os valores de arremates nos leilões mostram que 
ocorre, com frequência, o efeito chicote, ou seja, 
a conjuntura do varejo muda de situação favorável 
para o revés, mas o produtor, sem mecanismos de 
percepção, adquire animais com valores baseado 
em informações não atuais, sem considerar uma 
virada de mercado já ocorrida. Este é apenas um 
exemplo muito frequente.

Para ser competitivo nesta década, o produtor 
terá de incorporar a rotina de acompanhar os dife-
rentes mercados, e não somente o preço do leite no 
mercado spot. Acesso a informações não é proble-
ma. A Embrapa Gado de Leite e outras entidades 
públicas e privadas editam boletins de análise de 
mercado e os distribuem gratuitamente.

10MARGENS CONTINUARÃO  
ESTREITAS

O produtor de leite é tomador de preços quan-
do compra insumos e quando vende seu produto. 
Portanto, não tem controle efetivo sobre sua recei-
ta. Isso traz um grau de incerteza muito forte para o 
negócio. Exige, portanto, maior acurácia de gestão, 

em um setor que tem a característica de oferecer 
margens estreitas. Esta característica tenderá a se 
acentuar, com o fenômeno da pandemia e com a 
Guerra na Ucrânia, fatores que deixarão impactos 
para toda a década. 

O mundo vive um período de estagflação, ou 
seja, inflação ascendente e economia mundial es-
tagnada. Isso repercute no Brasil, onde os preços 
dos insumos continuarão elevados e a economia 
brasileira não mostra sinais de recuperação con-
sistente, já que a taxa de investimento – o principal 
indicador de horizonte futuro – continua abaixo de 
20% do PIB. Margens estreitas dificultam investi-
mentos na atividade, por falta de caixa. Todavia, é 
preciso investir e crescer a produção para que as 
margens possam crescer. Este dilema estará pre-
sente em toda a década no negócio leite. 

11LEITE SERÁ COMMODITY  
FOOD TECH

Leite continuará a ser commodity, ou seja, um 
produto básico, comercializado em larga escala. 
Todavia, há um diferencial em relação às demais 
commodities. Leite chega ao mercado necessaria-
mente após beneficiamento, que o transforma em 
90 componentes e 70 derivados. Ademais, há todo 
um envolvimento com os animais, com a beleza de 
cenários onde se produz, tradição dos produtos, 
vínculos afetivos com marcas. Juntamente com o 
café, o leite desperta emoções e é possível desen-
volver narrativas diferenciadoras, que permitam 
capturar valores extra-mercadoria. 

A indústria brasileira de lácteos tem mostrado 
um razoável dinamismo nos últimos 10 anos, com 
o desenvolvimento de produtos novos, o que fez 
as prateleiras e freezers dos supermercados ga-
nharem nova vida. Todavia, o novo consumidor 
– e suas exigências – pressiona por transforma-
ções radicais nos produtos lácteos, o que exige 
a adoção de novas ferramentas e novas práticas. 
Rastreabilidade plena, cadeias curtas, bem-estar 
animal, saudabilidade, resíduo zero e reciclagem 
total, produtos saborosos e saudáveis. Estes são 
os novos desafios. O consumidor anseia que o leite 
que estará em sua mesa, por meio de diversos de-
rivados, faça bem à sua saúde e seja resultante de 
vacas e pessoas felizes.

Para que o leite tenha menos posição de commo-
dity e entre no mundo foodtech, é preciso manter a 
dianteira que o setor tem em relação às demais com-
modities, investindo na construção contínua do Lei-
te 4.0, iniciada pelo movimento Ideas For Milk, com 
a disseminação do uso de blockchain, IOT, pecuária 
de ultra precisão, tecnologias cada vez mais vestí-
veis e se preparando para o mundo do metaverso.

12LEITE SERÁ  
CARBONO NEUTRO

O principal desafio que o setor enfrentará nesta 
década está relacionado à agenda ambiental. Leite 
está posicionado como um produto de forte im-
pacto negativo, sob este aspecto. Não chega a ser 
como a carne vermelha, cujo setor precisa respon-
der aos consumidores externos sobre a questão da 
Amazônia, sempre associada à produção brasileira 
de carne e soja. No caso do leite, a questão são os 
arrotos dos animais.

Durante a pandemia, a questão ambiental dei-
xou de ser assunto de ativistas apenas e foi in-
corporada pelo capitalismo de modo imediato e 
intenso. Larry Fink é presidente da Blackrock, a 
principal administradora de ativos financeiros do 
mundo, com US$ 10 trilhões em carteira ou 6,5 
vezes o PIB do Brasil. Em 2020, meses após o iní-
cio da pandemia, ele comunicou ao mercado que 
estava se desfazendo de aplicações em empresas 
que tinham processos de produção que impacta-
vam negativamente o meio ambiente. Referia-se às 
empresas da velha economia, como petrolíferas e 
de mineração. Ele declarou que estava agindo nos 
conselhos de administração das empresas que a 
Blackrock tem acento para substituir os dirigen-
tes que não demonstram planejamento de ação em 
prol do meio ambiente. 

Esta posição teve impacto avassalador no rápi-
do reposicionamento das empresas mundiais, que 
criaram suas estratégias para a neutralização da 
emissão de carbono, buscando compensar todas 
as etapas do processo produtivo. Evidentemente, 
nenhuma empresa conseguirá este feito de modo 
imediato e a meta é atingi-la em 2040 ou 2050, 
dependendo de cada empresa. No caso brasileiro, 
há o desafio de neutralizar em ambiente tropical. 
Todavia, o primeiro desafio é construir calculado-
ras nacionais que contabilizem a pegada de carbo-
no de etapas da produção de leite, considerando a 
realidade brasileira. Não é apropriado usar aquelas 
construídas sob a ótica dos países temperados, por 
não expressarem o modo de produção local.

Este assunto permite atuação em forma de 
consórcio, uma típica ação pré-competitiva entre 
empresas concorrentes. Haverá ganhos para todos 
se as empresas se reunirem com as universidades, 
institutos de pesquisas e Embrapa, para que pos-
samos avançar em tecnologias regenerativas, ado-
tando economia circular ao longo de toda a cadeia. 
Esta será a década da criação de sistemas de pro-
dução com neutralidade de carbono. Sua dissemi-
nação ocorrerá intensamente na próxima década. 
Empresas e produtores que não acompanharem 
este processo em curso serão excluídos.

MOVIMENTO
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MERCADO

Com o total de 35,44 bilhões de litros de leite, a 
produção brasileira registrou aumento de 1,72% 
em 2020 frente a 2019, com destaque para Mi-

nas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Santa 
Catarina. Os dados são do IBGE-Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, que destaca as regiões Sudeste e 
Sul como as duas principais produtoras (figura 1). 

A heterogeneidade e o caráter disperso da produ-
ção de leite no país tem determinado uma demanda 
constante por tecnificação, melhoria no manejo e ges-
tão, sendo que a análise dos números contribui para 
uma abordagem territorial adequada. Um dado sobre 
um relativo aumento na concentração da atividade é 
o acréscimo na produção dos 100 maiores municípios 
produtores, o qual foi da ordem de 3,76% em 2020 
frente a 2019, sendo que já havia apresentado cresci-
mento de 8,67% em relação a 2018. 

Em 2020, os cinco maiores estados em produção 
concentraram mais de 70% do total nacional, com 
Minas Gerais liderando com participação de 27,34%. 
Paraná e Rio Grande do Sul,  com 13,09% e 12,10% 
do volume total, respectivamente, apresentaram tam-
bém importante expansão (tabela 1). Portanto, esses 
três estados, em especial, respondem por pouco mais 
de 50% de toda produção do país, que em conjunto 
com Goiás e Santa Catarina chegam a 70%. 

Já em uma avaliação mesorregional pode-se 
observar a distribuição da produção de leite anali-
sando bacias ou grupos de características próprias, 
notadamente em relação ao volume produzido (fi-
gura 2). Neste caso, há também um movimento de 
concentração entre esse nível territorial, sendo que 
as top 10 mesorregiões em produção contabilizam 
43,48% do leite nacional. Dessa forma, torna-se 
essencial concentrar também ações de negócios 
e políticas públicas em determinadas regiões, seja 
para fomentar a produção de leite ou recuperar e 
aumentar em outras.

Observando a tabela 2 sobre produção de leite, 
verifica-se que as dez principais  mesorregiões so-
maram 15,41 bilhões de litros, em 2020. A mesorre-
gião Noroeste Rio-Grandense (RS) desponta como 
a maior mesorregião produtora, com 2,90 bilhões de 
litros de leite ou cerca de 8,19% do leite brasileiro. 
Somando-se o leite dessa mesorregião com outras 
de Santa Catarina e Paraná,  que constam das top 
10, todas da região Sul, chega-se a cerca de 20,55% 
do leite brasileiro e volume de 7,28 bilhões de litros. 

Portanto, somente essas mesorregiões top 10 do 
Sul do país produzem uma quantidade muito supe-
rior à de outros países da América do Sul, tradicio-
nais na produção de leite, como o Uruguai.

Produção de leite por 
Estados e regiões em 2020
As dez principais mesorregiões produtoras de leite somaram 15,41 bilhões de litros de leite 
em 2020, volume que representou 43,48% da produção brasileira. Na região Sul estão os 
principais índices de expansão.

Walter Coelho Pereira de Magalhães Junior, Marcos Cicarini Hott e Ricardo Guimarães Andrade

MESORREGIÃO (ESTADO) PRODUÇÃO
(MIL LITROS)

PARTICIPAÇÃO
PROD. BRASIL

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA

Noroeste Rio-Grandense (RS) 2.903.659 8,19 % 8,19 %

Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba (MG) 2.450.857 6,91 % 15,11 %

Oeste Catarinense (SC) 2.414.545 6,81 % 21,92 %

Sul/Sudoeste de Minas (MG) 1.530.560 4,32 % 26,24 %

Sul Goiano (GO) 1.442.762 3,03 % 30,31 %

Sudoeste Paranaense (PR) 1.075.014 3,03 % 33,34 %

Centro Goiano (GO) 1.038.701 2,93 % 36,27 %

Centro Oriental Paranaense (PR) 893.358 2,52 % 38,79 %

Vale do Rio Doce (MG) 835.093 2,36 % 41,15 %

Zona da Mata (MG) 826.220 2,33 % 43,48 %

TABELA 2 - PRINCIPAIS MESORREGIÕES PRODUTORAS DE LEITE NO BRASIL EM 2020

Fonte:  IBGE, 2020

Fonte:  IBGE, 2020Fonte:  IBGE, 2020

Fonte:  IBGE, 2020

ESTADO PRODUÇÃO
(MIL LITROS)

PARTICIPAÇÃO
PROD. BRASIL

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA

Minas Gerais 9.692.384 27,34 % 27,34 %

Paraná 4.638.688 13,09 % 40,43 %

Rio Grande do Sul 4.290.394 12,10 % 52,54 %

Goiás 3.188.867 9,00 % 61,53 %

Santa Catarina 3.137.222 8,85 % 70,38 %

São Paulo 1.645.385 4,64 % 75,03 %

Bahia 1.064.601 3,00 % 78,03 %

Pernambuco 1.062.332 3,00 % 81,03 %

Rondônia 998.981 2,82 % 83,84 %

Ceará 870.561 2,46 % 86,30 %

Mato Grosso 617.997 1,74 % 88,04 %

Alagoas 615.297 1,74 % 89,78 %

Pará 600.676 1,69 % 91,47 %

Rio de Janeiro 443.643 1,25 % 92,73 %

Tocantins 423.220 1,19 % 93,92 %

Espírito Santo 392.475 1,11 % 95,03 %

Sergipe 360.097 1,02 % 96,04 %

Maranhão 358.291 1,01 % 97,05 %

Mato Grosso do Sul 295.938 0,83 % 97,89 %

Rio Grande do Norte 290.769 0,82 % 98,71 %

Paraíba 252.424 0,71 % 99,42 %

Piauí 69.334 0,20 % 99,62 %

Amazonas 43.534 0,12 % 99,74 %

Acre 42.560 0,12 % 99,86 %

Distrito Federal 29.275 0,08 % 99,94 %

Roraima 15.310 0,04 % 99,99 %

Amapá 4.850 0,01 % 100,00 %

Total 35.445.105 100,00 % 100,00 %

TABELA 1 - PRODUÇÃO DE LEITE NOS ESTADOS EM 2020

Walter Coelho Pereira de Magalhães Junior, analista; Marcos Cicarini Hott e Ricardo Guimarães Andrade, pesquisadores, da 
Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
LEITE NOS ESTADOS EM 2020

FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
LEITE EM BASE MESORREGIONAL
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O tradicional Ranking das Maiores Empresas 
de Laticínios do Brasil, edição 2021, reve-
lou indicadores bastante variáveis no grupo 

das 13 indústrias analisadas. As diferenças variam 
entre índices positivos e negativos na comparação 
2021/2020 nos campos Recepção de Leite, Número 
de Produtores e Litros/Produtividade. Já o volume 
total de leite captado se mostrou praticamente es-
tável entre os dois períodos, com poucos mais de 
150 mil litros a mais no ano passado, que somou 
10.718.523 litros, descontando-se a empresa Aurora, 
que não fez parte do levantamento anterior.

Na liderança do levantamento manteve-se o 
Laticínios Bela Vista (Piracanjuba), que captou em 
2021 volume total de 1.751.198 bilhão de litros, se-
guido da Unium, com 1.300.189 bilhão; Nestlé, com 
1.182.997 bilhão, e Embaré, com 652.381 milhões. A 
exemplo da ordem classificatória desse conjunto 
de empresas, as demais posições também se man-
tiveram inalteradas no biênio analisado no ranking 
elaborado pela Abraleite, com apoio da CNA, OCB, 
Viva Lácteos, Grupo G100 e Embrapa Gado de leite, 
com o patrocínio da SobControle Fazenda. Três em-
presas ficaram fora da lista por não divulgarem seus 
balanços: Lactalis/Itambé, Italac e Tirol. 

No total, juntas, as 16 empresas representaram em 
2021 metade do leite formal captado, cerca de 12,5 
bilhões litros. Somando-se a captação de produto-
res fornecedores próprios e de terceiros, do grupo 
ranqueado nesse ano, apenas duas empresas apre-
sentaram indicador positivo na recepção (Unium e 
CCGL), enquanto todas as demais admitiram terem 
processado menos. Para Roberto Jank Jr, diretor da 
Abraleite, a inflação do agro, com grãos dobrando de 
preços em dólar e ainda potencializados pela taxa de 
câmbio, foi responsável pela redução do consumo em 
cerca de 8%, com efeito direto na indústria.  

“A redução da produção acompanha a redução 
de consumo e queda nas importações.  Há um novo 
patamar de oferta e consumo, desta vez mais baixo”, 
explica. Sobre a redução de produtores indicada na 
tabela 1, aplica uma interpretação que pode revelar 
sinais de tendência para os próximos anos. “A cap-
tação de terceiros caiu 10%, porém de produtores 

próprios, apenas 1%. Isso mostra fidelização, ras-
treabilidade e maior preocupação com a origem da 
matéria-prima”. É o que se vê no levantamento, com 
a maioria das empresas reduzindo significativamen-
te a compra de leite no mercado spot em 2021. 

O dirigente, que é também produtor de leite 
(Fazenda Agrindus), entende que o crescimento da 
produtividade e da queda no número de produtores 
apontado do estudo é e será inexorável no segmento 
da produção, assim como ocorreu em outros países. 
No período analisado, apenas uma das 13 empresas 
(Cativa) teve aumento de produtores, enquanto to-
das as demais reduziram o grupo fornecedor. Sobre 
o indicador de produtividade, o aumento marcou os 
resultados de dois terços das empresas arroladas, 
algumas chegando a alcançar índices positivos que 
bateram entre 15 e 26%. 

INVESTIMENTOS E TRANSFORMAÇÃO  
EM BUSCA DE UM NOVO PATAMAR   

“O grande entrave do setor é o frete primário de 
captação. O aumento do diesel agravou isso. Para 
resolver tal impasse, apenas adotando uma menor 
distância por litro captado, em unidades de produ-
ção com maior escala. Não existe outra forma de 
solução. Ganhos de produtividade por hectare, por 
km rodado, por mão de obra ou por qualquer outro 
indicador, são fundamentais para nosso leite do fu-
turo”, destaca Jank, para se fazer melhor entendido 
a respeito das variações que vêm sendo observadas 
na gestão das indústrias de laticínios do país. 

Nesse sentido, um dos destaques do ranking é a 
Unium (marca institucional das Cooperativas Frísia, 
Castrolanda e Capal), que teve aumento de captação 
entre 2020-2021, saltando de 1,292 bilhão de litros 
para 1,300 bilhão; reduzindo produtores em 13,5% 
e elevando a produtividade em 17,9%. Tais índices 
estão na previsão de crescimento na produção de 
leite de 8% ao ano entre 2020 e 2024. A iniciativa é 
vista como uma forma de absorver esse volume, que 
pode representar 600 mil litros a mais por dia, boa 
parte destinada para o projeto de implantação de 
uma queijaria na cidade de Ponta Grossa-PR, que 
deve absorver investimentos de R$ 460 milhões. 

Captação estável com   
menos produtores, mas
com maior produtividade
Em 2021, a maioria das grandes empresas de laticínios apresentou recuo na recepção de 
leite, mas que foi compensado por melhores índices de produtividade

Para o diretor presidente da Castrolanda e um 
dos diretores da Unium, Willem Berend Bouwman, 
esse projeto atende ao crescimento continuado da 
produção de leite dos cooperados. “O grupo se 
adiantou e buscou uma solução rentável para mos-
trar aos parceiros que todo o aumento será reverti-
do em produtos e valor agregado”. Inicialmente, o 
projeto prevê a captação de até 800 mil litros de lei-
te por dia, convertidos em 80 toneladas de queijo, o 
que fará da queijaria umas das principais do país em 
capacidade de produção. O sistema de tratamento 
do leite e fabricação do queijo será inteiramente for-
necido pela Tetra Pak. 

Outro destaque do ranking da Abraleite é a 
Embaré (dona de marcas como a Camponesa), que 
elevou a produtividade em 26,7%, reduziu o nú-
mero de produtores em 12%, sem comprometer a 
recepção de leite, que totalizou 652,381 milhões de 
litros, em 2021. O próximo passo para se ter um vo-
lume ainda maior foi dado no início deste ano com 

a fusão firmada com o laticínio cearense Betânia 
Lácteos. A transação deve criar uma empresa com 
faturamento de R$ 4 bilhões. O primeiro lance des-
se novo negócio é uma fábrica de leite em pó, em 
Morada Nova-CE, com capacidade para processar 
200 mil litros de leite/dia. 

Diante de tal cenário de investimentos e transfor-
mação, Jank Jr. lembra que a produção e o consumo 
de leite no país dobraram entre 1974/2014. “Cres-
cemos cerca de 5% ao ano, continuamente por 40 
anos. Porém, entre 2015 e 2021 esse crescimento foi 
muito próximo de zero. A pandemia e a inflação do 
agro agravaram esse quadro e amargamos queda 
importante no consumo e produção, em busca de 
um novo patamar”. Por trás dessa ordem, segundo 
ele, está a relação entre custo e consumo, que afetou 
o leite, que absorveu todos os custos da inflação do 
agro. “Essa pressão passou de forma intensa pelo 
produtor e pela indústria e acabou atingindo o con-
sumidor doméstico de laticínios”.

TABELA 1 - 25º RANKING MAIORES EMPRESAS DE LATICÍNIOS DO BRASIL - 2021

CLASS
(1)

EMPRESAS
MARCAS

RECEPÇÃO LEITE (MIL LITROS) NÚMERO DE PRODUTORES LITROS/PRODUTOR/DIA

2020 2021
VAR.% 
TOTAL
21/20

2020 2021
VAR.% 
TOTAL
21/20

2020 2021
VAR.% 
TOTAL
21/20PRODUTORES TERCEIROS TOTAL PRODUTORES TERCEIROS TOTAL

1ª LATICÍNIOS BELA VISTA 1.254.528 542.280 1.796.808 1.111.708 639.490 1.751.198 -2,5 9.427 8.850 -6,1 365 344 -5,6 

2ª UNIUM (3) 862.663 429.760 1.292.423 878.088 422.101 1.300.189 0,6 1.148 991 -13,7 2.059 2.428 17,9 

3ª NESTLÉ 608.000 670.000 1.278.000 679.718 503.279 1.182.997 -7,4 1.479 1.461 -1,2 1.126 1.275 13,2 

4ª EMBARÉ 343.156 314.341 657.497 382.367 270.014 652.381 -0,8 1.539 1.354 -12,0 611 774 26,7 

5ª AURORA 551.972 17.738 569.710 557.747 10.751 568.498 -0,2 4.086 3.763 -7,9 370 406 9,7 

6ª CCGL 508.793 0 508.793 538.827 0 538.827 5,9 3.399 3.212 -5,5 410 460 12,1 

7ª JUSSARA 285.482 125.283 410.765 239.187 147.753 386.940 -5,8 2.905 2.383 -18,0 269 275 2,1 

8ª VIGOR 270.842 95.605 366.447 267.549 63.178 330.727 -9,7 1.029 952 -7,5 721 770 6,8 

9ª CATIVA 290.686 72.543 363.229 319.378 0 319.378 -12,1 2.158 2.800 29,7 369 313 -15,3 

10ª FRIMESA 271.358 37.422 308.780 225.109 75.153 300.262 -2,8 2.486 2.098 -15,6 299 294 -1,7 

11ª DANONE 160.930 137.322 298.252 160.264 108.464 268.728 -9,9 274 284 3,6 1.609 1.546 -3,9 

12ª CENTROLEITE 239.505 0 239.505 227.327 0 227.327 -5,1 3.430 3.392 -1,1 191 184 -4,0 

13ª DPA BRASIL 54.734 55.240 109.974 48.014 41.861 89.875 -18,3 75 56 -25,3 1.999 2.349 17,5 

TOTAL DO RANKING (2) 5.702.649 2.349.741 8.052.390 5.635.283 2.135.635 7.770.918 -3,5 33.435 31.596 -5,5 467 489 4,6 

ESTIMATIVA DA CAPACIDADE INSTALADA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DAS EMPRESAS DO RANKING 2021 (MIL LITROS/ANO) = 11.288.233

Fonte: ABRALEITE, CNA, OCB, VIVA LÁCTEOS, EMBRAPA/Gado de Leite e G100

(1) Classificação base recepção (produtores + terceiros) no ano de 2021.
(2) O total de terceiros não inclui o leite recebido de participantes do ranking devido a duplicidade.
(3) Intercooperação de Lácteos das Cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal.
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A Fazenda Colorado (Araras, SP) é, pelo 9º 
ano consecutivo, a maior produtora de lei-
te do Brasil, com 31.194.572 litros (dados 

de 2021) e média diária de 85.465 litros. A segunda 
colocada é a Melkstand Agropecuária (Carambeí, 
PR), com 29.939.671 litros no ano e média de 82.026 
litros diários. As informações são do Levantamento 
Top 100, iniciativa do portal MilkPoint.
Segundo Marcelo Pereira Carvalho, CEO do 
MilkPoint, comparando com o ranking do último 
ano (produção de 2020), verificam-se as seguintes 
mudanças:
- 13 produtores que não figuraram no ranking no 
ano anterior passaram a figurar neste ano
- 9 produtores da pesquisa anterior ficaram abaixo 
dos 100 maiores neste levantamento
- 3 produtores optaram por não participar por 
motivos diversos
- 1 fazenda foi comprada por outro produtor Top 100
Em 2021, a produção total dos Top 100 alcançou 
931.049.998 litros de leite, com média de 25.508 li-
tros por propriedade, com crescimento importante 
de 10,63% em relação a 2020.

Outro dado relevante: os Top 100 cresceram 
bem mais do que a produção nacional, o que evi-
dencia que, mesmo com as dificuldades do setor 
leiteiro no País, os Top 100 mantêm a produção em 
crescimento.

“Observar este crescimento contínuo é ainda 
mais interessante em 2021, quando o setor lácteo 
como um todo foi bastante afetado e trabalhou com 
margens muito estreitas ou até negativas. Nes-

se contexto, enquanto a captação formal recuou 
2,4%, os Top 100 sustentaram grande crescimento 
do negócio, evidenciando a maior profissionaliza-
ção deste grupo seleto”, diz Carvalho.

O Levantamento Top 100 de 2021 também mos-
tra o contínuo crescimento da Fazenda Melkstad, 
cuja produção vem aumentando ano após ano. 
Neste ano, a fazenda aumentou a produção em 
9,23% (6.933 litros/dia) em relação a 2020, po-
sicionando-se a apenas 3.439 litros/dia da líder 
Colorado. Outra ascensão importante é da Fazenda 
Cobiça, que teve o maior crescimento percentual 
entre os Top 10: 14,14% (5.718 litros/dia). O maior 
crescimento absoluto ficou com a Fazenda São 
José, do espólio de Orostrato Olavo Silva Barbosa, 
que aumentou, em média, 7.786 litros/dia (12,43%). 

No geral, a média de produção dos Top 10 cres-
ceu 8,52% (superando os 7,23% do ano anterior), 
saltando de 57.454 litros/dia em 2020 para 62.350 
litros/dia em 2021 - quase duas vezes e meia a mé-
dia dos Top 100, que foi 25.517 litros/dia. 

A Região Sudeste segue com o maior número 
de fazendas no Top 100: 52 (1 a menos que no ano 
anterior), com 40 fazendas em Minas Gerais e 12 
em São Paulo. Na sequência, a Região Sul, com 29 
propriedades (1 a mais que em 2020), sendo 19 no 
Paraná, 7 no Rio Grande do Sul e 3 em Santa Cata-
rina. Em seguida, vem a região Centro-Oeste (11), 
com 9 fazendas em Goiás, 1 no Mato Grosso do Sul 
e 1 no Distrito Federal. Já no Nordeste, as 8 pro-
priedades estão distribuídas entre Ceará (3), Bahia 
(4), e Pernambuco (1).

Grandes fazendas produzem 
10% a mais de leite em 2021
Produção total das fazendas Top 100 alcançou 931.049.998 litros de leite, com média de 
25.508 litros por propriedade.

TABELA 1 - OS 30 MAIORES PRODUTORES DE LEITE DE 2022

2021 2022 Nome do Produtor Nome da Fazenda

Produção 
comercializada 

em 2021
(em litros)

Produção 
média em 

2021 
(litros/dia)

Cidade UF

1o 1o Fazenda Colorado Fazenda Colorado 31.194.572 85.465 Araras SP

2o 2o Melkstad Agropecuária Ltda Fazenda Melkstad 29.939.671 82.026 Carambeí PR

3o 3o Sekita Agronegócios Sekita Agronegócios 26.248.595 71.914 São 
Gotardo MG

4o 4o Orostrato Olavo Silva Barbosa Fazenda São José 25.700.123 70.411 Tapiratiba SP

5o 5o Agrindus - Letti Santa Rita 23.583.942 64.614 Descalvado SP

8o 6o Albertus Frederik Wolters Chácara Tina 19.543.614 53.544 Castro PR

6o 7o Marcos Epp Agropecuária Regia 19.228.657 52.681 Palmeira PR

7o 8o Antônio Carlos Pereira, Filhos e Netos Fazendas Reunidas Acp, 
Filhos e Netos 18.930.907 51.865 Carmo do 

Rio Claro MG

10o 9o Jose Henrique Pereira Fazenda Cobiça 16.845.095 46.151 Três 
Corações MG

9o 10o Grupo Cabo Verde Fazenda Santa Luzia 16.360.838 44.824 Passos MG

11o 11o Grupo Kiwi Kiwi Pecuária e Fazenda 
Capoeira 15.437.590 42.295 Silvânia GO

34o 12o Lutz Viana Rodrigues Junior Fazenda Campo Grande 14.486.363 39.689 Ibirapuã BA

14o 13o Hans Jan Groenwold Fazenda Fini 13.886.401 38.045 Castro PR

13o 14o Nilva Theresinha Randon NTR 13.234.602 36.259 Vacaria RS

18o 15o Agropecuária Rex Ltda Fazenda Palmito 12.997.897 35.611 Boa 
Esperança MG

X 16o Roberto Ari de Castro Greidanus Fazenda Rincão 12.963.000 35.515 Carambeí PR

32o 17o Armando e Flávio Carvalho Agropecuária Arkafla 12.289.991 33.671 Castro PR

15o 18o Luiz Carlos Figueiredo Fazenda Figueiredo 12.081.358 33.100 Cristalina GO

21o 19o Vale do Jotuva Vale do Jotuva 12.035.234 32.973 Carambeí PR

12o 20o Huguette Emilienne Françoise Collin 
de Noronha Guarani Fazenda São João 12.018.255 32.927 Inhaúma MG

16o 21o Fernando Raul de Boer Fazenda Horizonte 11.847.170 32.458 Castro PR

20o 22o Amauri Pinto Costa Fazenda Bom Retiro 11.715.451 32.097 Pouso Alto MG

87o 23o Júlio André de Oliveira J.A Agronegócio e Terra 
do Leite 11.703.850 32.065 Tiros MG

27o 24o José Antônio da Silveira Xapetuba Agroepcuária 11.470.554 31.426 Uberlândia MG

17o 25o William Ferdinand Van der Goot Fazenda Alvorada 11.391.687 31.210 Arapoti PR

19o 26o CIALNE - Companhia de Alimentos do 
Nordeste NZ Agro 11.264.265 30.861 Fortaleza CE

26o 27o Maurício Greidanus Fazenda Frankanna 11.064.839 30.315 Carambeí PR

24o 28o Heleno Henrique Silva Fazenda Retiro 10.902.195 29.869 Martinho 
Campos MG

25o 29o Irmãos Strobel S/A Fazenda Santa Isabel 10.671.233 29.236 Condor RS

37o 30o João Vander e Família Fazenda Céu Azul - 
FCAagro 10.251.709 28.087 Silvânia GO

Fonte: Levantamento Top 100/Milkpoint. Seleção dos 30 produtores de maior volume de leite em 2021 de uma lista original de 100
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O segmento de leite UHT apresentou queda 
de 3,5% no volume de produção e vendas 
no ano passado. Mesmo assim, sua presen-

ça no mercado significou um total de 6,730 bilhões 
de litros e receita bruta de R$ 23 bilhões. O índice 
negativo constatado se mostrou muito próximo da 
retração observada no segmento total de leite de 
consumo, de 3,7%, segundo a ABLV-Associação 
Brasileira das Indústrias de Lácteos Longa Vida, 
que representa as principais empresas do setor.

“Além da queda histórica na produção e consu-
mo, 2021 talvez tenha sido o pior entre os últimos 
anos para a rentabilidade do setor lácteo, com au-
mentos significativos dos custos de produção”, ex-
plica o presidente da entidade, Laércio Barbosa. No 
seu entender, o principal motivo dessa redução está 
relacionado à baixa oferta de matéria-prima de-
corrente dos altos custos de produção no campo e 
das condições climáticas desfavoráveis durante boa 
parte do ano nas principais regiões produtoras.

Tal cenário levou o segmento do leite UHT a pa-
tamares de 2015 e distante de 2017, quando a pro-
dução passou de 7 bilhões de litros. “O agravamento 
da pandemia e seus reflexos negativos na economia 

e na renda da população levaram a uma queda signi-
ficativa no consumo de várias categorias de produ-
tos, inclusive lácteos. Na realidade, 2021 represen-
tou um grande desafio para a indústria de alimentos 
e para a cadeia láctea em particular”, resume. 

Indicadores do IBGE apontaram queda de 1,8% 
da captação do leite inspecionado em 2021. Segun-
do o recente Relatório Anual da ABLV, com a redu-
ção da importação de leite em pó, a disponibilidade 
líquida de leite formal caiu 3%. Como consequên-
cia, o preço do leite cru atingiu preços muito altos, 
afetando o resultado operacional das empresas, que 
restringiram a produção, evitando maiores prejuí-
zos. “De positivo, a indústria de lácteos aprendeu, 
ainda que motivada pelo prejuízo, a priorizar ren-
tabilidade em detrimento da produção”, destaca o 
dirigente.   

Prova disso está no citado relatório, ao men-
cionar dados do CEPEA/Esalq: o preço médio do 
leite no campo saltou 33,5% somente no primeiro 
semestre de 2021, partindo de R$ 1,64 para R$ 2,19. 
Tal movimento continuou até o final do ano, com 
preço médio de R$ 2,34. Para fechar a conta, a in-
dústria elevou seus preços com impacto negativo no 

Leite UHT: retração no consumo
redefine estratégias da indústria
O recuo de 3,5% em vendas no segmento de leite UHT em 2021 faz com que indústrias 
adotem estratégias que priorizem rentabilidade em vez de produção.

consumo per capita aparente total de leite (líquido 
+ produtos lácteos), projetando-o entre os menores 
da série de 10 anos, ao bater em 167 litros. O con-
sumo exclusivo de leite líquido também caiu, de 53 
para 51 litros. Apesar disso, o leite UHT manteve alta 
participação no mercado de leite de consumo, com 
participação de 88% do total de leite líquido.   

A retração que marcou o leite UHT também afe-
tou outros produtos lácteos. O leite condensado, 
por exemplo, foi um dos mais atingidos, apresentan-
do ao final de 2021 redução de volume de 16% se 
comparado ao ano anterior. Já o leite pasteurizado 
teve queda de 9% na mesma relação, ao atingir par-
ticipação no mercado de leite de consumo formal 
de 8,6%, somando 924 milhões de litros. Exceções 
ficam por conta do creme de leite, que nos dois úl-

timos anos cresceu 3,5% e 5,5%, respectivamente, 
e o queijo, cujo volume cresceu 1,1%, ao absorver 
9,135 bilhões de litros de leite para sua produção.  

Por fim, a abrangência do relatório da ABLV re-
servou espaço para analisar o comportamento do 
preço médio recebido pelo produtor de leite em 
2021. Segundo o estudo, foi o maior em termos reais 
nos últimos 10 anos e teve aumento acima da infla-
ção da ordem de 15,4%. No primeiro semestre de 
2021, em relação ao mesmo período de 2020, houve 
significativo aumento no preço médio da ordem de 
33,5%, enquanto no segundo semestre fechou com 
resultado médio positivo de 2,4%. Com tais rea-
justes, constata-se que o valor médio recebido nos 
dois últimos anos foi cerca de 45% superior à média 
do período 2012/2019.

TABELA 1 - BRASIL – BALANÇO DO SETOR LÁCTEO 2020/2021(1) (EM MILHÕES DE LITROS)

DESCRIÇÃO 2020 2021 VARIAÇÃO

ABS. %

LEITE INSPECIONADO 25.526 25.079 -447 -1,8 

DESTINAÇÃO DO LEITE INSPECIONADO  

LEITE PASTEURIZADO 1.050 924 -126 -12,0 

LEITE UHT 6.980 6.735 -245 -3,5 

LEITE EM PÓ 6.200 6.430 230 3,7 

QUEIJOS 8.746 8.844 98 1,1 

DEMAIS PRODUTOS 2.550 2.146 -404 -15,8 

IMPORTAÇÃO TOTAL 1.330 1.023 -307 -23,1 

LEITE UHT 0,04 0,04 - -

LEITE EM PÓ 973 654 -319 -32,8 

QUEIJOS 334 339 5 1,4 

DEMAIS PRODUTOS 23 30 7 29,8 

EXPORTAÇÃO TOTAL 127 165 38 29,7 

LEITE UHT 3 5 2 97,1 

LEITE EM PÓ 55 87 32 58,9 

QUEIJOS 42 48 5 12,3 

DEMAIS PRODUTOS 27 25 -2 -8,7 

BALANÇA COMERCIAL - SUPERAVIT/DÉFICIT 1.203 858 -345 -28,7 

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA FORMAL 26.729 25.937 -792 -3,0 

POPULAÇÃO (MILHÕES DE HABITANTES) 211,7 213,3 1,6 0,8 

CONSUMO APARENTE PER CAPITA FORMAL 126,3 121,6 -4,7 -3,7 

LEITE INFORMAL (2) 9.919 9.621 -298 -3,0 

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA TOTAL 36.648 35.558 -1.090 -3,0 

CONSUMO APARENTE PER CAPITA TOTAL 173,1 166,7 -6,4 -3,7 

  

PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE (3) 35.445 34.700 -745 -2,1 

(1) Estimativa da ABLV, que tomou por base várias fontes de informação
(2) Leite informal = Produção total de leite menos o leite inspecionado
(3) Ano de 2020: dados do IBGE; Ano de 2021: estimativa 

Fonte: Leite Inspecionado – IBGE – Balança Comercial de Lácteos (Terra Viva)

Fonte: ABLV

GRÁFICO 1 - BRASIL - CONSUMO PER CAPITA DE LEITE 2012/2021 - LITROS/ANO
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MERCADO

Preços e custos na 
produção do leite no Brasil

No cenário internacional, a oferta de leite 
teve incremento de 20 milhões de t/ano 
(2,5%), na média dos últimos dez anos. Até 

2020, os preços estiveram relativamente estáveis, em 
US$ 0,38/kg de leite. No Brasil, o produtor se de-
fronta com uma dificuldade latente para crescimento 
da oferta. A produção de leite no país tem preços ao 
produtor historicamente acima dos patamares de re-
ferência do preço internacional. 

Nesta análise discutem-se fatores que podem ter 
afetado a produção do leite, numa perspectiva dos 
preços pagos aos produtores, preços dos alimentos 
concentrados e margens do produtor, e a relação do 
preço sobre o custo do alimento concentrado mais re-
levante no processo de produção. Os dados utilizados 
são os preços líquidos de leite recebido pelos pro-
dutores obtidos junto ao Cepea-Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada/Esalq-USP. 

Os custos de produção de leite foram calculados 
com base no custo do alimento concentrado, usando 
séries de preços de milho e de farelo de soja obtidos 
junto ao IEA-Instituto de Economia Agrícola, corrigi-
dos pelo IPCA do IBGE-Instituto de Geografia e Esta-
tística para dezembro de 2021. 

Foi considerada a mistura padrão de 70% de milho 

mais 30% de farelo de soja. Como margem da atividade 
se considera a diferença entre o preço líquido do leite 
menos o custo da mistura 70+30, na razão de um quilo 
de mistura para a produção de 3 kg de leite. 

A pandemia provocou grandes mudanças nas curvas 
de oferta e demanda de várias commodities. O leite foi 
afetado em termos dos custos dos insumos.

 As altas nos custos da mistura concentrada e dos 
fertilizantes aconteceram de forma acentuada a partir 
do segundo semestre de 2020. Por aqui, diferentemente 
do mercado internacional, tanto os preços reais do leite 
quanto dos custos reais da mistura apresentaram au-
mentos nas médias anuais a partir de 2017. Os maiores 
aumentos tiveram início no segundo semestre de 2020. 

MARGEM DO LEITE EM 2021 FECHOU MAIOR  
EM 18% QUE A MÉDIA DOS ÚLTIMOS ANOS

As médias anuais do preço reais do leite variaram en-
tre R$ 1,46, em 2017, e 2,26/litro, em 2021. Conforme a fi-
gura 1, a média geral dos preços reais dos 60 meses, corri-
gidos pela inflação, foi R$ 1,78/litro e a média de 2020 foi 
maior 10%, ficando em R$ 1,96/litro. Já a média de 2021 
foi 27% maior em relação à média do período estudado. 
O pico ocorreu em agosto de 2021 (R$ 2,46/litro).

As médias anuais dos custos reais da mistura con-

Diferentemente do cenário internacional, os preços do leite e os custos de concentrado têm 
apresentado por aqui aumentos nas médias anuais desde 2017.

Lorildo Aldo Stock e José Luiz Bellini Leite

Fonte: CEPEA (2022); IBGE (2022); elaborado pelos autores

FIGURA 1 - INDICADOR BRASILEIRO DOS PREÇOS LÍQUIDOS REAIS PARA O LEITE. EM R$/LITRO DE LEITE

FIGURA 2 - INDICADOR DO BRASIL DOS PREÇOS REAIS DA MISTURA 70% DE MILHO E 30% DE FARELO DE SOJA. EM R$/KG DA MISTURA

Fonte: IEA (2022); IBGE (2022); elaborado pelos autores

FIGURA 3 - INDICADOR DO PRODUTOR BRASILEIRO DA MARGEM REAIS DO PREÇO LÍQUIDO DO LEITE SOBRE O CUSTO MISTURA 
70% DE MILHO E 30% DE FARELO DE SOJA, NA RAZÃO DE 3 KG DE LEITE PARA 1 KG DA MISTURA. EM R$/LITRO DE LEITE

Fonte: CEPEA (2022); IEA (2022); elaborado pelos autores

centrada oscilaram entre R$ 0,87/kg (2017) e 1,97/kg 
(2021), sendo que a média geral foi de 1,27/kg (figura 
2). O pico ocorreu em abril de 2021, quando chegou a 
R$ 2,16/kg, maior valor equivalendo a 70% acima da 
média do período.

No caso da atividade leiteira para o ano de 2021, 
a variação percentual nos preços do concentrado 
(55%) foi maior em relação ao aumento percentual 
do preço do leite recebido pelo produtor (27%). Ain-
da assim, a margem do leite em 2021 fechou com va-
lor 18% acima em comparação à média geral dos 60 
meses analisados de R$ 1,60/litro de leite (figura 3). 

No âmbito global, os anos de 2020 e 2021 foram 
de crescimento da oferta relativamente baixos, moti-

vado pelo cenário de incertezas advindas da pandemia 
mundial, pressionado negativamente pelo aumento no 
preço dos grãos. Como reflexo dos baixos estoques 
globais de grãos e expectativas de dificuldades para 
manutenção do custo com alimentação dos animais, 
o início de 2022 foi de mais crescimento dos preços 
brutos pagos aos produtores, fechando janeiro equi-
valente a US$ 0,55/kg de leite. 

Apesar dos custos em patamares dos mais altos ve-
rificados no país, os preços internacionais em 2021 per-
manecendo em torno de US$ 0.40/kg de leite podem 
trazer estímulo de preço ao produtor para aumento da 
oferta interna, favorecendo a busca da autossuficiência 
em lácteos no futuro não distante.

Walter Coelho Pereira de Magalhães Junior, analista; Marcos Cicarini Hott e Ricardo Guimarães Andrade, pesquisadores, da 
Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.
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Eficiência é o que faz o 
produtor ser competitivo
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Independente do volume de leite e do sistema adotado, é o nível de eficiência do produtor que o faz competitivo. 
Isso significa explorar de forma intensiva e integrada os vários fatores que compõem a atividade.

ENTREVISTA ELIZABETH N. FERNANDES

Elizabeth Nogueira Fernandes é a 
atual chefe geral da Embrapa Gado 
de Leite, na qual trabalha como 

pesquisadora desde 1994. Antes de assu-
mir o atual cargo no ano passado, foi che-
fe-adjunta de Transferência e Tecnologia 
de 2009 a 2014 e representante do Nú-
cleo Avançado de Transferência de Tec-
nologia da instituição, lotada na Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, de Aracaju-SE.

Ela possui graduação em Engenharia 
Florestal, mestrado em Ciência Florestal e 
doutorado em Ciência Florestal, todos os 
títulos pela Universidade Federal de Vi-
çosa, e pós-doutorado em Economia do 
Meio Ambiente pela Unicamp. 

Tem experiência na área de Gestão 
Ambiental, com ênfase em Avaliação de 
Impactos Ambientais, Valoração de Re-
cursos Naturais, Legislação/Licencia-
mento Ambiental, Agrosilvicultura e Re-
cuperação de Áreas Degradadas, matérias 
que serviram de base para dar aulas, entre 
2003 e 2009, nos cursos de Gestão Am-
biental na Unipac e no Instituto Vianna Jr.

Nesta entrevista exclusiva ao Anuá-
rio Leite 2022, Elizabeth Nogueira Fer-
nandes fala de seus planos na chefia da 

Embrapa Gado de Leite, de como avalia 
atualmente o aproveitamento das pesqui-
sas realizadas no setor por parte de quem 
produz e o que deve ser prioridade den-
tre as demandas atualmente pesquisadas, 
entre outras questões. 

É de opinião que o princípio básico 
para o produtor se manter competitivo 
na atividade leiteira é ser eficiente. Tal 
condição, segundo ela, significa explorar 
de forma intensiva os diferentes fatores 
de produção empregados na atividade a 
partir de uma concepção bioeconômica 
do sistema adotado, o que engloba fato-
res ligados ao animal, ao ambiente, ao ser 
humano e ao alimento, sempre em busca 
de lucratividade com sustentabilidade.  

A sra. assumiu há poucos meses a 
chefia geral da Embrapa Gado de Lei-
te. Quais são seus planos de gestão na 
empresa?

ENF - Meu plano de gestão é focado 
nas pessoas, pois acredito que os gran-
des feitos desta unidade de pesquisas, 
ao longo dos seus 45 anos de história, 
são resultado do trabalho de uma grande 
equipe. E é com essa equipe altamente 

preparada, comprometida e bem dire-
cionada, que temos a certeza de conti-
nuar gerando resultados efetivos para a 
cadeia produtiva do leite brasileira. 

Como a sra. avalia atualmente o 
aproveitamento das pesquisas reali-
zadas na área de leite por parte de 
quem produz?

ENF - A ciência brasileira tem ge-
rado soluções tecnológicas aplicadas 
aos problemas do campo, que permitem 
ao produtor brasileiro produzir leite de 
forma altamente competitiva. Entretan-
to, devido às limitações dos programas 
de assistência técnica e extensão rural, 
muitas dessas soluções não chegam de 

A RESOLUÇÃO 
DAS QUESTÕES 

AMBIENTAIS ENVOLVE 
PESQUISA, INDÚSTRIA, 

PRODUÇÃO NO 
CAMPO E ATÉ MESMO 
CONSUMIDORES, QUE 
ESTÃO INTERAGINDO 

CADA VEZ MAIS

forma adequada a milhares de produ-
tores, principalmente aqueles de menor 
escala e com baixo poder de investimen-
to. Esse cenário tem gerado um grande 
custo social ao país pela constante saída 
de produtores da atividade. A solução 
para esse grande desafio passa por fazer 
chegar aos técnicos e produtores todo 
o conhecimento e as tecnologias que a 
pesquisa brasileira tem gerado. 

 
Na sua opinião, quais são as áre-

as da pecuária de leite que devem 
ter prioridade para investimentos em 
pesquisas, ou seja, que sejam hoje as 
principais demandas do setor?

ENF -  Tenho dito que o princípio 
básico para se manter competitivo na 
atividade leiteira, independentemen-
te do nível de produção e do sistema 
adotado, é ser eficiente. Isso significa 
explorar da melhor forma os fatores 
de produção empregados na atividade, 
como terra, mão de obra, animais e ca-
pital, de modo a gerar retorno positivo. 
Temos focado nos estudos para alcance 
da eficiência bioeconômica dos sistemas 
de produção, que engloba diversos fato-
res ligados ao animal (nutrição, reprodu-
ção, sanidade e bem-estar), ao ambiente 
(uso racional dos recursos como água, 
solo e energia), ao ser humano (condi-
ções de trabalho, saúde e bem-estar) e 
ao alimento (qualidade e segurança dos 
produtos), sempre em busca de lucrati-
vidade com sustentabilidade.  

 
A sra. respira os ares da Embrapa 

Gado de Leite deste 1994, quando foi 
contratada. De lá pra cá, qual a avalia-
ção que a sra. faz da evolução do setor 
leiteiro no país? 

ENF - A atividade leiteira brasileira 
evoluiu ao longo das últimas décadas. 
Primeiro, tivemos ganhos em termos de 
produção, que permitiu ao Brasil saltar de 
décimo lugar como país produtor de leite 
na década de 1970 para a atual terceira 
posição. Em seguida, avançamos em pro-
dutividade, principalmente nos últimos 10 
anos. A exigência em termos de eficiência, 
somada à busca por aumentar nossa par-
ticipação no mercado mundial por meio 
das exportações, trouxe a demanda por 
maior competividade da cadeia. E antes 
que superássemos os desafios da compe-
tividade, o advento da pandemia reforçou 

a tônica da sustentabilidade, que ganhou 
ainda mais destaque após a realização da 
COP26 (Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima). Assim, posso 
dizer que a cadeia evoluiu muito, mas ain-
da temos um longo caminho pela frente 
para avançar em termos de competitivi-
dade internacional e de sustentabilidade. 
Nesse sentido, a ciência brasileira e todo 
o setor produtivo têm todas as condições 
para superar esses desafios.  

 
Fazer parcerias com o setor priva-

do tem sido uma constante por parte 
da Embrapa Gado de Leite. Qual a 
avaliação que a sra. faz sobre esse tipo 
de estratégia?

ENF - A Embrapa sempre trabalhou 
muito próxima do setor produtivo, vis-
to que a maioria de nossos trabalhos é 
voltada à pesquisa aplicada diretamente 
ao campo. Mais recentemente, com a re-
dução dos recursos públicos destinados 
à pesquisa, essa aproximação se tornou 
ainda mais necessária para viabilizar 
meios de potencializar nossa geração de 
soluções, agora por meio de desenvolvi-
mento conjunto. Antes, com maior dis-
ponibilidade de financiamento público, a 
Embrapa podia avançar sozinha no de-
senvolvimento de soluções, mas puxando 
para si todo o risco tecnológico e, somen-
te após sua finalização, esses ativos eram 
transferidos para a iniciativa privada de 
modo a permitir sua chegada ao campo. 
Agora, com a maior aproximação com o 
setor privado, a Embrapa envolve esses 
parceiros desde o início das pesquisas, 
dividindo os investimentos necessários 
e os riscos envolvidos, reduzindo o cus-
to público de geração dessas soluções e 
também acelerando sua incorporação ao 
setor produtivo. Assim, os recursos pú-
blicos disponíveis são direcionados para 
pesquisas em áreas estratégicas para o 
Brasil e em estágio inicial de maturação 
que ainda não despertam o interesse da 
iniciativa privada. Acredito que esse é o 
segredo do sucesso das parcerias: saber 
equilibrar os investimentos públicos e 
privados e suas aplicações nas diferentes 
linhas de pesquisas e interesses da Em-
brapa e da sociedade brasileira.   

De sua formação fazem parte cur-
sos de graduação e de pós envolvendo 
ciência florestal e meio ambiente. A 

propósito, como a sra. avalia as atu-
ais discussões envolvendo a questão 
ambiental no país, principalmente re-
lacionadas ao agronegócio?

ENF - Na recente edição da COP26, 
no ano passado, tivemos a oportunidade 
de mostrar ao mundo o grande potencial 
do Brasil em conciliar a produção agro-
pecuária com a preservação ambiental 
e sistemas produtivos de baixo carbono. 
O Brasil ainda reformulou o plano ABC 
(Agricultura de Baixo Carbono) que ago-
ra se chama plano ABC+, que alinha as 
estratégias globais do plano com os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas. Esse plano é 
único no mundo em seu escopo e abran-
gência e se constitui em uma ferramenta 
essencial para o cumprimento dos com-
promissos nacionais e internacionais do 
Brasil de desenvolvimento sustentável, 
para o enfrentamento do aquecimento 
global, redução da vulnerabilidade do 
setor agrícola, produção de alimentos 
de qualidade e de bioprodutos, incluindo 
biomassa. Por falar em compromissos, o 
Brasil assinou recentemente o Pacto de 
Metano, que prevê redução de 30% nas 
emissões desse gás de efeito estufa até 

O LEITE TEM APELO 
FUNCIONAL E TAMBÉM 
CARACTERÍSTICAS DE 

PRODUÇÃO COM APELO 
AMBIENTAL, SOCIAL E 

ECONÔMICO. MAS ISSO 
NÃO TEM CHEGADO AO 

CONSUMIDOR
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2030. Outra iniciativa relevante é a Lei de 
Pagamento por Serviços Ambientais, que 
prevê o reconhecimento e a remuneração 
por aquelas ações que preservam o meio 
ambiente promovidas pelos produtores. 
Estamos em um momento de importantes 
mudanças e avançando a passos largos, 
mas ainda há muito o que fazer. 

E sobre a relação específica da 
pecuária leiteira com as questões 
ambientais? Como a sra. está vendo 
ações específicas do setor envolvendo 
pesquisa, indústria e produtor?

ENF - Para que a gente possa, de 
fato, avançar na resolução das questões 
ambientais que se apresentam atual-
mente é necessário que todos os elos 
da cadeia participem e se integrem, seja 
a pesquisa, a indústria, a produção no 
campo e, inclusive, os consumidores, que 
interagem cada vez mais. É imprescindí-
vel que as demandas prementes da so-
ciedade sejam captadas pela pesquisa e 
os setores produtivos e que as respostas 
sejam dadas de forma rápida e na justa 
medida. A pecuária de leite está cada 
vez mais inserida nesse contexto. 

A sra. já identifica sinais nesse 
sentido?

ENF - A pesquisa e o setor industrial, 
sejam os laticínios, a indústria de insu-
mos ou outros segmentos, têm trabalha-
do de mãos dados para desenvolver uma 
produção de leite com baixa pegada 
de carbono ou, até mesmo, com as suas 
emissões totalmente neutralizadas. Hoje 
detemos um conjunto robusto de co-
nhecimentos sobre o funcionamento dos 
ecossistemas e dos agroecossistemas, 
que nos permite direcioná-los para o 
desenvolvimento de tecnologias limpas 
para o setor produtivo. E não é somente 
nos aspectos relacionados às mudan-
ças climáticas que essa parceria ciên-
cia-indústria-produção primária tem 
atuado, mas também na promoção das 
boas práticas de produção e fabricação, 
no bem-estar animal, na certificação de 
sistemas sustentáveis, na biossegurida-
de, nos sistemas integrados de produção 
e na valorização do terroir, que tem um 
enorme potencial de agregar valor aos 
produtos para a agricultura familiar, en-
tre muitas outras inciativas. 

A oferta de produtos lácteos vive 
um conflito silencioso com produtos 
fakes concorrentes, disputando es-
paço nas gôndolas com itens análo-
gos de origem vegetal ou até mesmo 
química.  Na sua opinião, que tipo de 
tratamento deve ter tal questão?

ENF - É uma questão que o setor 
precisa aprender a lidar, que envolve 
pesquisa e comunicação. É crescen-
te o consumo de bebidas alternativas, 
abrindo nichos no mercado de alimen-
tos. Existem fundos de investimento 
em empresas com tal foco, mas existem 
também conglomerados voltados, ao 
mesmo tempo, para venda de lácteos 
e de bebidas à base de vegetais. Na 
verdade, as empresas estão buscando 
atender às demandas dos consumido-
res, atuando em diversas frentes. Estão 
pensando na agregação de valor e nas 
demandas crescentes. Do ponto de vis-
ta setorial, o setor lácteo ainda não en-
controu a melhor maneira de enfrentar 
essa concorrência. 

Não seria o caso de o setor leiteiro 
valorizar suas próprias característi-
cas como atividade, como alimento...

ENF - A produção de leite tem o seu 
apelo na sustentabilidade. É uma produ-
ção com impacto social muito grande, 
com desafios e oportunidades na área 
ambiental, sem falar na questão econô-
mica, dada a pulverização da atividade 
no Brasil. O leite também é um produto 
muito rico do ponto de vista nutricional. 
Todas essas questões precisam culmi-
nar em uma comunicação melhor com 
a sociedade, mostrando os diferenciais 
do leite e sua saudabilidade. Temos ca-
racterísticas intrínsecas no leite com 
apelo funcional e temos características 
de produção com apelo ambiental, so-
cial e econômico. Repetindo: temos que 
melhorar nossa comunicação, com foco 
no consumidor. É isso que precisamos 
exercitar mais.

 
A média de produtividade leiteira 

no Brasil é considerada ainda baixa, 
se comparada à de outros países es-
pecializados. O que precisaríamos 
fazer para elevar nossos indicadores?

ENF - No Brasil, o indicador “média 
nacional de produtividade animal” não 

reflete a evolução e a competividade da 
atividade leiteira devido a sua dimensão 
continental e pelo fato de o leite estar 
espalhado por todo o País, com pre-
sença em 99% dos municípios. Assim, 
falar de produtividade média de 2.192 
litros/vaca/ano, que é o indicador mais 
recente divulgado pelo IBGE, de fato é 
muito baixo. Entretanto, as regiões Sul 
e Sudeste, que juntas representam qua-
se 70% do leite brasileiro, têm médias 
de 3.619 litros/vaca e 2.581 litros/vaca, 
respectivamente. Indo para os estados, 
Minas Gerais e os três estados do Sul, 
temos produtividades médias superio-
res a 3 mil litros/vaca/ano. Em termos 
de municípios, esses números são ainda 
mais expressivos, apresentando produ-
tores com produtividade semelhante aos 
principais países produtores do mun-
do, como os nossos vizinhos Argentina 
e Uruguai e até mesmo Nova Zelândia 
e União Europeia. Esses bons exemplos 
nos mostram que temos as condições 
necessárias para avançar muito mais em 
produtividade e competitividade de for-
ma mais estruturada no Brasil.     

 
Uma das questões mais recorren-

tes do setor envolve a exportação de 
lácteos. E desta vez tem a China como 
protagonista. Como a sra. avalia o im-
pacto de tal possibilidade?

ENF - A China é um país de peso 
na importação de lácteos e tende a con-
tinuar com participação crescente no 
mercado internacional. Diversos países 
estão de olho no mercado chinês, mas 
suas compras são oriundas principal-
mente da União Europeia e da Nova Ze-
lândia. Os neozelandeses têm algumas 
vantagens nessa disputa, devido à pro-
ximidade com o gigante asiático e por 
produzir matéria-prima com maior teor 
de sólidos, o que garante maior compe-
titividade. Mas existe outro ponto que 
precisa ser considerado, mesmo que o 
Brasil não exporte volume considerável 
à China: o fato de terem alta demanda 
de lácteos gera impacto positivo so-
bre os preços internacionais. Vejo que 
o Brasil precisa seguir melhorando sua 
competitividade para buscar o mercado 
chinês, mas precisa de atuação setorial 
mais focada para ter impacto mais dura-
douro e estrutural.
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Leite: produção e pesquisa,
uma evolução constante

A história recente da pecuária de leite no Bra-
sil se confunde com a história da Embrapa 
Gado de Leite. O marco dessa interação tem 

data, o ano de 1974. Foi quando foi criado o CNPGL-
-Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, na 
área onde estava localizada a Fazenda Água Limpa, 
antiga Estação Experimental do Café, em Coronel 
Pacheco-MG. No mesmo ano, o IBGE-Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, começou a divulgar 
o registro oficial da produção anual de leite, série his-
tórica que começou com 5,2 milhões de t e hoje passa 
de 35,5 milhões de t, ou seja, sete vezes mais. 

A inauguração da primeira sede do CNPGL - mais 
tarde denominada Embrapa Gado de Leite - acon-
teceu dois anos depois da criação, em 1976, com a 
presença do então ministro da Agricultura Alysson 
Paulinelli, que muito havia se dedicado ao projeto, 
pois acreditava que o setor leiteiro deveria aprovei-
tar a convergência dos bons ventos que sopravam na 
época e se estruturar como cadeia produtiva. Era um 
tempo de transformação. Um exemplo: o leite pasteu-
rizado ganhava embalagens descartáveis, eliminando 
as operações de recolhimento e higienização das 
garrafas de vidro até então retornáveis. 

Surgiam também inovações na indústria, com o 
lançamento dos iogurtes e sobremesas lácteas, além 
de um novo tipo de tratamento térmico, a ultrapas-
teurização. Com isso, o consumidor passou a se sentir 
mais estimulado diante da oferta de produtos lácteos 
e em pouco tempo novos hábitos impactavam a pro-

dução de leite, que saltaria de 7,9 milhões de t em 
1975 para 12 milhões de t em 1985. É quando também 
a qualidade do leite fluido entra na pauta, com a re-
gulamentação da produção do leite tipo B, que logo 
se torna líder do mercado em algumas das principais 
regiões do país. 

Pouco tempo depois, era a vez do leite longa vida 
(UHT), que aos poucos passa a conquistar consumi-
dores com sua crescente oferta e praticidade até se 
tornar o leite mais vendido no país. O ciclo do leite 
longa vida revolucionou a indústria láctea nacional, 
possibilitando a expansão da produção para bacias 
leiteiras até então pouco tradicionais nas regiões 
Norte e Centro-Oeste, onde a infraestrutura de es-
tradas e as redes elétricas eram precárias. Extinguiu-
-se, assim, o caráter regional das marcas de leite que 
até então predominava.

No campo da pesquisa, também as ações se mul-
tiplicavam. A Embrapa Gado de Leite dá início ao tra-
balho de transferência de tecnologias, com o Projeto 
de Acompanhamento de Fazendas. Em parceria com 
a Emater, propriedades de Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro passaram a ser aferidas quanto ao desempenho. 
No plano genético, dá-se início ao desenvolvimento 
do Projeto Mestiço Leiteiro Brasileiro, com a finali-
dade de produzir uma raça bovina com caracterís-
ticas de produção do Bos taurus com a adaptação 
do Bos indicus, apropriada às condições brasileiras. 
Era a concepção genética inicial do que viria a ser 
a raça Girolando.

A produção de leite no Brasil saltou de 5,2 milhões de t para 35,5 milhões de t/ano entre 
1974 e 2021. São números que revelam a evolução do setor e a marca da Embrapa Gado 
de Leite com suas pesquisas em diferentes campos da atividade.

CRESCIMENTO MÉDIO DE 500 MIL T/ANO 
DE LEITE NAS ÚLTIMAS SEIS DÉCADAS

Com essas e outras, a importância que a atividade 
leiteira adquiriu no Brasil nas últimas cinco décadas é 
incontestável. A produção cresceu 673% e o consumo 
de lácteos 240%, com evidências sinalizadas pelo pró-
prio mercado. Enquanto o preço real do leite pago ao 
produtor caiu ao longo desse período, a produção de 
leite aumentou, com menos da metade de produtores 
na ativa. O que explica essa aparente contradição é a 
produtividade, que cresceu 298,8% entre 1974–2021: 
de 655 kg/vaca/ano para 2.192 kg/vaca/ano. 

Um marco das pesquisas no final da década de 
70 são as tecnologias destinadas ao cultivo de pasta-
gens em áreas montanhosas. Os estudos abrangeram 
adubação química, uso de espécies forrageiras ade-
quadas, tratos culturais e práticas conservacionistas 
do solo. Ao mesmo tempo são feitos experimentos 
para melhorar o valor nutritivo da silagem de capim-
-elefante e também a suplementação alimentar com 
cana-de-açúcar associada à ureia. Nas duas décadas 
seguintes, 35 variedades industriais de cana-de-açú-
car foram avaliadas para produção de forragem. A al-
ternativa reuniu simplicidade e baixo custo de implan-
tação, tornando-se acessível ao pequeno produtor. 

Já na década de 1980, a Embrapa Gado de Leite 
reúne pesquisas inspiradoras e marcantes, cujos re-
sultados até hoje são aplicados na pecuária leiteira 
de diferentes regiões do país. É quando se iniciam: os 
experimentos com forrageiras de inverno, com testes 
da aveia e do azevém em área irrigada; os estudos 
para adaptação do abrigo individual para bezerros 
para as condições tropicais; a utilização de biogás 
como fonte de energia em sistemas de produção de 
leite; os testes com capim-elefante, cultivar napier, 
visando a produção intensiva de leite a pasto; e as 
pesquisas para controle dos parasitas gastrointesti-
nais e do carrapato de bovinos. 

Os efeitos dessas e de outras ações foram logo 
notados em diferentes indicadores. A partir do início 
dos anos 1980, pela primeira vez a demanda por lác-
teos cresce mais que a população, o que se reflete 
também na produção de leite, mesmo nos períodos 
de intervenções do governo via planos econômicos, 
preços controlados, importações e desregulamenta-
ção da economia. Se os primeiros estudos sobre a 
oferta de leite, registrados pela FAO em 1961, apon-
taram 5,2 milhões de t, tal referência se perde diante 
do crescimento linear da produção nas seis décadas 
seguintes, com o acréscimo de 30 milhões de t e ga-
nho médio anual de cerca de 500 mil t. Uma expan-
são que seria impossível de ser obtida sem o apoio 
dos trabalhos de pesquisa agropecuária. 

Na retaguarda desta evolução, o setor leiteiro 
contou também com o apoio da área de estudos eco-
nômicos da Embrapa Gado de Leite. Em 1986, com 
o leite ainda sob controle do governo, é lançada a 

primeira planilha de custo de produção de leite tipo 
C, com base no sistema de produção de leite a pasto 
do rebanho mestiço instalado na fazenda de Coronel 
Pacheco-MG. A ação, atualizada mensalmente, servia 
para definir o preço a ser pago pelo litro de leite aos 
produtores até 1996, quando se estabeleceu o preço 
livre, pondo fim a um ciclo de tabelamento que du-
rou meio século. A mudança estabeleceu uma nova 
ordem industrial, promovendo a modernização da ati-
vidade e enfatizando a importância dos indicadores 
de produtividade. 

Sintonizada com os novos tempos, em 1996 a mis-
são da Embrapa Gado de Leite, até então CNPGL, é 
redefinida em sua missão: “Viabilizar soluções por 
meio de pesquisa e desenvolvimento para a sustenta-
bilidade da cadeia produtiva do leite em benefício da 
sociedade brasileira”. No ano seguinte, passa a ocupar 
uma nova sede, no campus da Universidade Federal de 
Juiz de Fora. A moderna estrutura permitiu a informa-
tização de procedimentos de comunicação e pesquisa, 
além de possibilitar o funcionamento de equipamentos 
analíticos e a conexão com a internet. É nessa condição 
que uma equipe de pesquisadores dá início, em 1997, 
ao projeto de teste de progênie de bovinos Girolando, 
ação que dará aval e maior acurácia aos programas de 
reprodução da raça nos anos seguintes.

MAIOR INCREMENTO DA PRODUÇÃO 
SE DÁ COM ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS 

Ao analisar as transformações do período 1996-
2006, afirma-se que 68% do incremento da produ-
ção nacional são explicados pela adoção de tecnolo-
gias, que a elevação do trabalho responde por 22% e 
que apenas 9,6% vêm da expansão da área explora-
da. A explicação está na maior mecanização, indican-
do que o caminho é a adoção de tecnologias, o que 
exige esforço especial do governo na transferência 
de conhecimento ao produtor para que este o trans-
forme em tecnologia. Estudos chamam a atenção para 
os limites dos recursos de produção e os progressos 
tecnológicos da agropecuária, sugerindo que o futu-
ro deve apresentar dificuldades para a expansão da 
produção de leite.

Para contornar tal cenário, no início dos anos 
2000 a Embrapa Gado de Leite implantou o pro-
jeto de transferência de tecnologia com a criação 
de núcleos regionais pelo país. Ao mesmo tempo, 
anunciou os primeiros trabalhos com marcadores 
genéticos em bovinos de leite e o nascimento de be-
zerras de proveta por meio de aspiração folicular. 
Na área econômica foi criado, em 2004, o Sistema 
de Monitoramento do Mercado de Lácteos no Brasil 
(Simleite) para acompanhar os preços do leite pa-
gos ao produtor e dos derivados lácteos no atacado 
e fornecer uma ferramenta de gestão aos produto-
res, laticinistas e técnicos do governo para desenho 
e implementação de políticas públicas. Três anos 

ESPECIAL EMBRAPA GADO DE LEITE
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1973
Criação da Embrapa - Em 26 de abril de 1973, surge a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa.

1974
Criação do CNPGL-Centro Nacional de Pesquisa 
de Gado de Leite na Fazenda Água Limpa, antiga 
Estação Experimental do Café, localizada em Coro-
nel Pacheco-MG.

1975
Instalado o Sistema Intensivo de Produção de Leite 
a Pasto, com rebanho mestiço e o propósito de cal-
cular os custos de produção do leite.
Início das obras da área de pesquisa do Campo Ex-
perimental do CNPGL.

1976
Inauguração do CNPGL - No dia 26 de outubro, o mi-
nistro da Agricultura, Alysson Paulinelli, e o presidente 
da Embrapa, José Irineu Cabral, inauguram o Centro 
Nacional de Pesquisa de Gado de Leite-CNPGL.

1977
Início do Projeto de Acompanhamento de Fazen-
das, trabalho pioneiro em transferência de tecno-
logia. Foram realizadas ações de acompanhamento 
do desempenho de sistemas de produção de leite 
em propriedades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Gradativamente outros estados foram incorporados.
Início do projeto de desenvolvimento do mestiço 
leiteiro brasileiro, com a finalidade de produzir uma 
raça leiteira com características de produção do Bos 
taurus com a adaptação do Bos indicus, apropriada 
às condições tropicais.

1978
Campo Experimental Santa Mônica – Antiga fazen-
da produtora de café (onde Duque de Caxias morou 

no final da vida), localizada em Valença-RJ, torna-se 
campo experimental vinculado ao CNPGL.
Desenvolvimento de tecnologias destinadas ao cul-
tivo de pastagens em áreas montanhosas.
Início dos estudos sobre etiologia da mastite bovina 
e resistência aos antimicrobianos, com o objetivo de 
identificar os agentes da doença

1979
Início das pesquisas em biotecnologia da reprodu-
ção com a realização de procedimentos de supero-
vulação de bezerras impúberes a partir de testes de 
fertilização in vitro com os oócitos desses animais.
Início das pesquisas com aditivos comerciais e ma-
nipulados para melhorar a qualidade e o valor nutri-
tivo da silagem de capim-elefante.
Início das pesquisas sobre a suplementação alimen-
tar com cana-de-açúcar associada à ureia.
Criado o Programa Nacional de Pesquisa Agropecu-
ária, reunindo os Programas Nacionais de Pesquisa 
(PNP), dentre eles o PNP-Gado de Leite, sob coor-
denação do CNPGL, que passa a adotar ações regio-
nais. Até 1985, cerca de 20 sistemas de produção de 
leite foram instalados nas cinco regiões do país.

1980
Início das pesquisas com forrageiras de inverno, 
com testes da aveia e do azevém em área irrigada.
Início dos estudos para adaptação do abrigo indivi-
dual para bezerros para as condições tropicais.
Início das pesquisas para utilização de biogás como 
fonte de energia em sistemas de produção de leite. 
Três biodigestores foram instalados: dois no Campo 
Experimental de Coronel Pacheco e um no Campo 
Experimental Santa Mônica.
Início dos trabalhos com capim-elefante, cultivar 
napier, visando a produção intensiva de leite a pasto.
Início das pesquisas sobre a dinâmica populacional 
dos parasitas gastrointestinais e do carrapato de 

Uma história 
de 45 anos

A linha do tempo da Embrapa Gado de Leite, 
iniciada com sua criação em 1974, é marca-
da por ações, projetos e eventos nas mais 

diferentes áreas, todos voltados para pesquisa e 
desenvolvimento da pecuária leiteira brasileira. Na 
descrição abaixo, ano após ano, notam-se alguns 
dos vários feitos que ajudaram a transformar o modo 
de produzir leite no país, dando à atividade um cará-
ter profissional, empresarial e científico, mudando a 
vida de muitos produtores, técnicos, trabalhadores e 
até mesmo pesquisadores envolvidos com a evolu-
ção da atividade. Por Rubens Neiva. 

ESPECIAL EMBRAPA GADO DE LEITE

depois, a instituição disponibilizaria, com acesso 
gratuito, o software Gisleite-Gestão Informatizada 
de Sistemas de Produção de Leite.     

Da década passada para cá outros eventos deram 
propósito às metas da Embrapa Gado de Leite. No 
plano de ensino, já são quase 200 os alunos que passa-
ram pela instituição para realizar o curso de Mestrado 
Profissional em Ciência e Tecnologia de Leite e De-
rivados. A modalidade EAD ganhou espaço, com dez 
cursos atualmente disponíveis, além de palestras de di-
ferentes áreas. Em 2017, foi realizado o primeiro Ideas 
for Milk, encontro voltado para o desenvolvimento de 
startups. Em 2020, foi inaugurado o sistema de gado 
de leite em compost barn do tipo túnel de vento, no 
campo experimental de Coronel Pacheco-MG. 

Como se vê, do ponto de vista dos avanços e con-

tribuições da pesquisa agropecuária nacional, os úl-
timos anos foram positivos e serviram para acelerar 
a quebra de paradigmas, substituindo a cultura do 
“imediatismo” pela cultura da inovação. A pesquisa se 
modernizou e está avançando na fronteira do conheci-
mento. O futuro já chegou a vários campos da ciência, 
entre eles a automação, a nanotecnologia, a genômica, 
as biotécnicas reprodutivas e a bioenergética. 

A pecuária de leite de precisão (tema de desta-
que desta edição) marca a era dos sensores, na qual 
a tecnologia para mensurar indicadores produtivos, 
fisiológicos e comportamentais em tempo real já é 
realidade. Resta agora ao setor produtivo se apro-
priar do novo para acelerar o aumento da produção e 
da produtividade, a eficiência e a sustentabilidade da 
produção de leite nas próximas décadas.

Ao centro, o ministro 
Alysson Paulinelli na 

inauguração do campo 
experimental de 

Coronel Pacheco - MG
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Esse texto tem como base informações contidas no artigo A Evolução do Leite no Brasil em Cinco Décadas, redigido por 
Duarte Vilela e João Cesar de Resende (in memoriam), pesquisadores da Embrapa Gado de Leite; José Bellini Leite, analista 
da Embrapa Gado de Leite, e Eliseu Alves, pesquisador e ex-presidente da Embrapa. No complexo 

multiusuário, 
pesquisas testam 
o potencial 
produtivo de 
diferentes raças

A pesquisa se 
modernizou, está 
avançando e 
incorporando hoje 
vários campos da 
ciência
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bovinos para definição de estratégias de controle.
Primeiro Dia de Campo realizado sobre os temas 
uso de cana mais ureia, recria de bezerras, pastagem 
e manejo sanitário.
Criação do serviço de respostas às consultas téc-
nicas (SAC).

1981
Levantamento dos níveis de macro e micro minerais 
por meio de análises de solo, forrageiras e tecidos 
dos animais (sangue e ossos). Os estudos permiti-
ram verificar as demandas por estes elementos em 
diferentes regiões, possibilitando recomendações 
corretas de misturas minerais.

1982
Montagem e acompanhamento das primeiras unida-
des demonstrativas na área de pastagem.

1983
Início da avaliação ginecológica em rebanhos leitei-
ros da Zona da Mata mineira, identificando e quanti-
ficando os principais problemas reprodutivos.

1984
Intensificação das pesquisas em nutrição animal uti-
lizando técnicas de digestibilidade in vitro e in vivo 
com ovinos em gaiolas metabólicas.

1985
Realizados estudos para estabelecer a fase de pu-
berdade e maturidade sexual de touros mestiços 
Gir/Holandês, subsidiando as centrais de insemina-
ção na tomada de decisão sobre a melhor idade para 
coleta de sêmen.
Início dos trabalhos de correlação do escore cor-
poral com a eficiência reprodutiva do rebanho em 
função da alimentação.
Primeiras iniciativas para o programa de teste de 
progênie do Gir Leiteiro, dando origem ao Progra-
ma Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro em 
parceria com a associação de criadores da raça. 
Dessa ação é criado um banco de DNA de zebuínos 
leiteiros.
Implantação do laboratório de radioimunoensaio, 
dando suporte aos trabalhos de fisiologia ovariana, 
a partir de parâmetros bioquímicos e endócrinos

1986
Lançada a primeira planilha de custo de produção 
de leite tipo C, com base no sistema de produção de 
leite a pasto de rebanho mestiço do CNPGL.
Realizados estudos do comportamento animal, com 
ênfase nos comportamentos alimentar e sexual. Pes-
quisa serviu como diretriz para otimizar o manejo 
nutricional e reprodutivo dos bovinos.
O CNPGL é designado pelo Ministério da Agricul-

1991
Início do programa de melhoramento genético do 
capim-elefante.

1992
Início das primeiras avaliações de produção intensiva de 
leite a pasto com alfafa e capim coast-cross, utilizando 
vacas da raça Holandesa com alta produção de leite.

1993
Lançada a primeira edição do livro Gado de Leite - 
500 perguntas, 500 respostas: o produtor pergunta, 
a Embrapa responde.

1994
Início do Programa Nacional de Melhoramento do 
Guzerá para Leite, em parceria com a Associação de 
Criadores de Guzerá do Brasil, por meio do Centro 
Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá.
Primeiras publicações de divulgação técnica sobre 
controle estratégico de carrapato dos bovinos por 
meio do livro Manejo sanitário, prevenção e con-
trole de parasitoses e mamite em rebanhos de leite, 
cujas pesquisas iniciaram na década de 1980.

tura, Pecuária e Abastecimento como instituição de-
positária do Arquivo Zootécnico Nacional Gado de 
Leite, hoje uma ampla base de dados com registros de 
desempenho produtivo e de genealogia das raças ze-
buínas leiteiras, das raças taurinas e da raça Girolando.

1987
Instalado no Campo Experimental de Coronel Pa-
checo, o sistema de produção intensiva de leite (fre-
e-stall), com rebanho formado por animais da raça 
Holandesa de alto potencial genético.

1988
Início das pesquisas com leguminosas arbóreas e 
arbustivas (sistema silvipastoril) para a recuperação 
de pastagens degradadas.
Realizadas as primeiras análises econômicas para 
avaliar a relação benefício-custo de medidas de 
controle da mastite subclínica.
Início das pesquisas com estresse calórico e com-
portamento animal para proposição de manejo ade-
quado para as condições tropicais visando maior 
conforto, melhores índices reprodutivos e aumento 
da produção de leite.

1989
Desenvolvimento de estudos para controle da papi-
lomatose bovina, que resultou no desenvolvimento 
e lançamento do produto comercial Papilomax, em 
1997.

1990
Realização da campanha nacional de aumento da 
produtividade em rebanhos leiteiros: aumente a efi-
ciência da produção de leite encurtando o intervalo 
entre partos de suas vacas.

1995
Criação da Coleção de Micro organismos de Inte-
resse do Agronegócio do Leite.

1996
Nova assinatura e logomarca – CNPGL passa a ser 
chamado Embrapa Gado de Leite.
Missão da Embrapa Gado de Leite é redefinida: 
“Viabilizar soluções por meio de Pesquisa & Desen-
volvimento para a sustentabilidade da cadeia pro-
dutiva do leite em benefício da sociedade brasileira”.

Início do Teste de Sensibilidade do Carrapato dos 
Bovinos a Carrapaticidas – desde então, o exame 
sempre foi gratuito.
Lançado o boletim comemorativo aos 20 anos da 
Unidade: Um Pouco de Nossa História – 20 Anos de 
Sucesso e Melhorando a Vida dos Produtores.
Lançamento do capim-elefante Pioneiro, em Montes Cla-
ros-MG, destinado ao pastejo em sistema rotacionado.

1997
Nova sede - Inaugurada a nova sede da Embrapa 
Gado de Leite, no campus da Universidade Federal 
de Juiz de Fora.
Criação do Núcleo de Treinamento em Bovinocultu-
ra Leiteira Tropical (Nutre).
Início do teste de progênie da raça Girolando, em 
parceria com a Associação Brasileira dos Criadores 
do Girolando.
Publicação da primeira edição do livro Trabalha-
dor na bovinocultura de leite, parceria da Embrapa 
Gado de Leite com o Senar-Minas, que teria outra 
edição em 2010 com o título Manual de bovinocul-
tura de leite (português) e Manual de bovinocultura 
de leche (espanhol).

1998
Em parceria com 111 instituições públicas e priva-
das foi implantado o Projeto Plataforma Tecnológica 
do Leite na Identificação das Restrições Técnicas, 
Econômicas e Institucionais ao Desenvolvimento 
do Setor Leiteiro Nacional, que revisou os estudos 
existentes sobre a cadeia produtiva do leite nas cin-
co regiões do país, sob coordenação da Embrapa 
Gado de Leite.

1999
Primeiros trabalhos de pesquisa com marcadores 
genéticos para características de saúde animal em 
bovinos de leite.

2000
Implantação do projeto de ampliação da transferên-
cia de tecnologia da Embrapa Gado de Leite com a 
criação de Núcleos Regionais, atualmente denomi-
nados Núcleos Avançados de Apoio à Transferência 
de Tecnologia, sendo o primeiro criado na região 
Centro-Oeste, no estado de Goiás.
Nascimento dos primeiros bezerros de proveta por 
meio da técnica de aspiração folicular.
Constituição do Conselho Brasileiro de Qualidade 
do Leite (CBQL), com a participação de pesquisa-
dores da Embrapa Gado de Leite.

2001
Realizado o 1º Congresso Internacional do Leite, em 
Goiânia-GO. Uma série histórica de 13 eventos foi 
realizada de forma itinerante com vários parceiros 

ESPECIAL EMBRAPA GADO DE LEITE

Nos laboratórios, 
os testes para 
avaliação do 
potencial de 
novas cultivares 
de capim para 
pastejo

Microbiologia 
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relacionados à cadeia produtiva do leite, nos dife-
rentes estados da federação.
Realização do primeiro curso internacional Produc-
ción de Leche en Condiciones Tropicales, em par-
ceria com Fepale-Federação Panamericana do Leite.
Lançamento do livro Histórias da Embrapa Gado de 
Leite, comemorativo aos 25 anos de existência, rela-
tando casos e causos ocorridos na Unidade.

2002
Lançamento do programa de residência zootécnica, 
voltado para estudantes do ensino agrotécnico.
Início das pesquisas de melhoramento genético com 
braquiária ruziziensis.
Instalação da Rede Brasileira de Qualidade do Leite 
(RBQL) pelo MAPA e início dos trabalhos do La-
boratório de Qualidade do Leite, da Embrapa Gado 
de Leite.

2003
Realização do primeiro Censo do Cooperativismo 
do Leite junto a OCB-Organização das Cooperati-
vas Brasileiras.
Início do Programa de Avaliação e Seleção da Raça 
Holandesa em parceria com a Associação Brasileira 
de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa.
Início do Programa Alimentos Seguros, com a coor-
denação pela Embrapa Gado de Leite do segmen-
to campo (PAS Campo), que substituiu o projeto 
APPCC (Análises de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle).

2004
Início do Sistema de Monitoramento do Mercado 
de Lácteos no Brasil (SimLeite) com o objetivo de 
acompanhar os preços do setor.

2005
Lançamento do Kit Embrapa de Ordenha Manual 
(tecnologia social).

2006
Realização do 9O Congresso Panamericano do Lei-
te em parceria com a Fepale e a Associação Gaúcha 
de Laticínios (AGL), em Porto Alegre-RS.
Lançamento do livro 500 Anos de Leite no Brasil, 
escrito pelo jornalista João Castanho Dias. O capí-
tulo IX, O Reduto da Sabedoria Leiteira, descreve a 
importância da Embrapa Gado de Leite na evolução 
da pecuária leiteira no país.
Criação do Centro de Inteligência do Leite (CILeite).

2007
Lançamento da cultivar de azevém BRS Ponteio, 
caracterizada por formar pastagem de qualidade 
superior com rendimento de até 30 dias a mais de 
exploração.

Lançamento do programa Gestão Informatizada de 
Sistemas de Produção de Leite (Gisleite), software 
gratuito com acesso pela internet.

2008
Início dos trabalhos com nanotecnologia voltada aos 
desafios da pecuária leiteira nacional.

2009
Implantação do Núcleo Regional na região Norte, 
no estado de Rondônia.
Primeira turma do Mestrado Profissional em Ciência 
e Tecnologia do Leite e Derivados, em parceria com 
Epamig-ILCT e UFJF. Até 2021, passaram 187 alu-
nos pelo programa.
Realizado o Workshop sobre Qualidade do Leite em 
Brasília-DF, visando levantar os principais desafios 
para a produção de alimentos seguros no campo, 
dando início ao Programa PAS-Leite.
Início de pesquisas com transgenia em bovinos de 
leite, visando otimização de métodos para geração 
de ruminantes transgênicos.
Coordenação da revitalização da RBQL, com repas-
se de recursos da Finep para aquisição de equipa-
mentos e insumos voltados para o controle da quali-
dade do leite nos dez laboratórios da rede.

2010
Início das atividades internacionais de transferência 
de tecnologia para a pecuária de leite em Burkina 
Faso, África.

2011
Comemoração dos 35 anos da Embrapa Gado de 
Leite, destacando-se posse do novo Comitê Asses-
sor Externo (CAE), lançamento do selo e carimbo 
comemorativo pelos Correios.
O Campo Experimental de Coronel Pacheco passa a 
ser denominado Campo Experimental José Henrique 
Bruschi (CEJHB), em homenagem ao pesquisador 
especializado em reprodução animal da unidade.
Lançamento da Rede de Pesquisa e Inovação em 
Leite – RepiLeite.
Realização do primeiro evento “Tecleite – Tecno-
logias para a Produção Sustentável de Leite”, no 
Campo Experimental Santa Mônica, em Valença-RJ .

2012
Inauguração da primeira etapa do Complexo Mul-
tiusuário de Bioeficiência e Sustentabilidade da 
Pecuária no CEJHB. Com 21 edifícios projetados 
para uma área de 13.717 m2, o complexo conta com 
os laboratórios: Metabolismo e Impactos Ambien-
tais da Pecuária; Biotecnologia e Ambiência; Pecu-
ária de Precisão e Saúde Animal e tem capacidade 
para abrigar cerca de 400 animais.
Divulgação dos primeiros resultados do sequen-

ciamento do genoma de animais de raças zebuínas 
para leite.
Lançamento do capim elefante anão para pastejo 
BRS Kurumi.
Implantação da Coleção de Microrganismos de In-
teresse da Agroindústria e Pecuária.
Início das atividades internacionais de transferên-
cia de tecnologia para a pecuária de leite no Qu-
ênia, África.
Início das publicações no formato de cartilhas 
adaptadas ao nível de letramento do produtor.
Realização da primeira transmissão de palestras ao 
vivo pela internet durante o XI Congresso Interna-
cional do Leite.
Lançamento do livro As Raízes Leiteiras do Brasil, 
escrito pelo jornalista João Castanho Dias. O capí-
tulo 7, A Matriz Tecnológica da Pecuária Leiteira, 
narra o influente papel da Embrapa Gado de Leite 
na evolução do setor leiteiro no país.

2013
Instalação da Vitrine de Tecnologias do Leite na 
sede da Embrapa, em Juiz de Fora-MG, com o 
propósito de apresentar a cadeia produtiva do 
leite e estimular o consumo de leite e derivados 
por crianças.

Lançamento do programa de cursos EAD Leite. 
Atualmente, há dez cursos disponíveis no site da 
unidade.

2014
Primeira palestra online ao vivo da Embrapa Gado 
de Leite pelo site da RepiLeite.
Início das pesquisas em pecuária de precisão tendo 
como base o Complexo Multiusuário de Bioeficiên-
cia e Sustentabilidade da Pecuária.
Lançamento do livro e software Tabelas Nordestinas 
de Composição de Alimentos para Bovinos Leiteiros.

2015
Início das pesquisas com edição gênica focadas na 
beta-lactoglobulina em gado de leite.
Introdução da coleção de germoplasma de setária 
importado do USDA/ARS, que serviu de base para 
nício de projeto de melhoramento genético em 2021.

2016
Lançamento do capim-elefante para corte e silagem 
BRS Capiaçu.
Início da publicação mensal Nota de Conjuntura, 
que apresenta a conjuntura econômica do agrone-
gócio do leite.

2017
Lançamento da cultivar de azevém BRS Integração, 
adaptada para pastejo e produção de forragem 
conservada.
Primeiro curso de capacitação e atualização para téc-
nicos de cooperativas de leite ligadas à OCB/Sescoop.
Lançamento do aplicativo Gestão Informatizada de 
Sistemas de Produção de Leite - GisleiteApp.
Realização do primeiro encontro Ideas For Milk, vol-
tado para criação de startups, composto pelos mó-
dulos Caravana 4.0, Vacathon e Desafio de Startups.

2018
Lançamento do produto comercial Clarifide, serviço 
de avaliação genômica de bovinos da raça Girolan-
do para conhecer as características genéticas com 
maior acurácia.

2019
Lançamento do Aplicativo para Produtor de Leite-
-APPLeite.

2020
Inauguração do sistema de criação de gado de leite 
em sistema compost barn do tipo túnel de vento, no 
Campo Experimental José Henrique Bruschi.

2021
Lançamento do aplicativo para produtor de leite 
criador da raça Girolando -APPGirolando.

ESPECIAL EMBRAPA GADO DE LEITE

Sistema compost 
barn inaugurado há 
quase dois anos gera 
informações úteis 
para pesquisa
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Pecuária leiteira de 
precisão: conceitos, 
tecnologias e práticas

Grande parte do incremento da produção de 
leite no país nos últimos anos decorre da 
implantação constante e diversificada de 

tecnologias nas fazendas. Trata-se de uma dinâmica 
que tem a marca cada vez mais expressiva da cha-
mada pecuária de precisão. O conceito se vale do 
acentuado desenvolvimento tecnológico voltado a 
dar a máxima exatidão aos indicadores de desem-
penho da atividade. Sensores e sistemas automati-
zados compõem a base das ações da proposta, que 
acompanha bem de perto, principalmente, a saúde e 
a produção do rebanho. 

São recursos inovadores e fundamentais, que 
considera grandes desafios no horizonte, que exi-
gem planejamento hoje e nos próximos anos. Uma 
referência é a previsão da FAO-Organização da 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que 
estima que o mundo terá 9,7 bilhões de habitantes 
em 2050, que demandarão o dobro da quantidade 
atual de proteínas animais, incluindo o leite como 

fonte expressiva. Para alcançar tal meta, é sabido 
que a produção deve ser aferida nos detalhes, com 
muita eficiência e com uso sustentável de água, solo 
e recursos naturais, além de respeitar o bem-estar 
animal. 

Mas o que é exatamente a pecuária leiteira de 
precisão? Para o pesquisador da Embrapa Gado 
de Leite, Luiz Gustavo Pereira, a expressão pode 
ser definida como uma postura gerencial amparada 
em tecnologias da informação e comunicação que 
permitem a melhoria do controle da fonte de varia-
bilidade animal e espacial, otimizando econômica, 
social e ambientalmente o desempenho da fazenda 
leiteira. Ele destaca que a pecuária de precisão per-
mite a tomada de decisão direcionada por dados, 
de forma otimizada, tendo como regra a adoção de 
tecnologias cada vez mais acessíveis e voltadas para 
melhorar o gerenciamento dos rebanhos. 

No Brasil e no exterior, cresce o número de 
produtores atraídos por esses novos conceitos e 

PECUÁRIA DE PRECISÃO

Sensores e instrumentos têm promovido melhorias na gestão das fazendas de leite, 
direcionando as tomadas de decisão com base em dados, automatizando operações e 
reduzindo horas trabalhadas.

14%

Fonte: Steeneveld e Hogevven, 2015

FIGURA 1 - COMPARAÇÃO NO NÚMERO DE VACAS E DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS POR 
VACA/SEMANA ENTRE FAZENDAS QUE UTILIZAM E OUTRAS QUE NÃO UTILIZAM ALGUM TIPO DE 
SENSOR PARA VACAS

NÚMERO DE VACAS

90

104

123

HORAS DE TRABALHO/VACA/SEMANA

71

55 57

FIGURA 2 - PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE SENSORES EM FAZENDAS HOLANDESAS COM SISTEMAS DE 
ORDENHA CONVENCIONAL (Adaptado de Steeneveld e Hogeveen, 2015)

PEDÔMETROS NAS VACAS

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

PEDÔMETROS NA RECRIA

TEMPERATURA

RUMINAÇÃO

OUTROS

BALANÇA

TEMPERATURA DO LEITE

COR DO LEITE

CCS

PROGESTERONA

UREIA

LACTATO DESIDROGENASE

BHBA

COMPOSIÇÃO DO LEITE

70%

28%

12%

10%

5%
5%

1% 1%1%
1% 1%

1%

35%

Fonte: Steeneveld e Hogevven, 2015

pelas ferramentas disponíveis pela pesquisa e pe-
las empresas do setor. E as tecnologias não só têm 
promovido melhorias na eficiência de gestão, com 
aumentos expressivos nos indicadores de volume e 
produtividade leiteira, como também têm propor-
cionado redução das horas trabalhadas por vaca. 
“Hoje, diversas opções estão disponíveis, desde or-
denhas robóticas e sistemas eletrônicos de identifi-
cação animal até sistemas de automação da alimen-
tação”, relata o pesquisador. 

Geralmente, a pecuária de precisão conta com 
sensores instalados na propriedade que podem 
coletar dados, que, após processados, são transfor-
mados em informação útil para tomada de decisão. 
A proposta é ter o acompanhamento de processos 
da fazenda com o auxílio de smartphones ou com-
putadores, que por meio de alertas permite a inter-
venção precoce e assertiva, como, por exemplo, na 

identificação de animais doentes ou no cio, reduzin-
do a morbidade e a mortalidade e melhorando a efi-
ciência reprodutiva do rebanho. Outro benefício é a 
possibilidade de se ter a automação dos processos e 
a capacidade de operar com o mínimo de interven-
ção humana. Em suma, diversos fatores começam a 
impulsionar a adoção da pecuária leiteira de preci-
são em fazendas, independentemente do tamanho e 
do sistema de produção.  

TECNOLOGIAS DE PRECISÃO TÊM GERADO
REDUÇÃO NAS HORAS TRABALHADAS

A filosofia do conceito de pecuária de precisão 
permite aferir variáveis comportamentais e fisiológi-
cos em benefício da saúde, produtividade e bem-es-
tar animal, levando em conta a variabilidade existen-
te nos sistemas de produção. “A maioria dos estudos 
sobre tecnologias de precisão para pecuária de leite 

Colares ajudam 
a identificar 
temperatura, 
localização e 
movimentação 
em tempo real

Fo
to

: N
.R

en
te

ro



-  60  - -  61  -ANUÁRIO LEITE ANUÁRIO LEITE

hoje realizada está relacionada à detecção de mas-
tite, fertilidade, problemas de locomoção e distúr-
bios metabólicos”, cita Pereira, explicando que tais 
tecnologias utilizam sistemas de monitoramento por 
sensores, recurso há muito utilizado para avaliar a 
saúde e o comportamento individual das vacas. 

Com isso, o uso dessas tecnologias está se tor-
nando prática cada vez mais comum em fazendas 
leiteiras. Entre os principais parâmetros monito-
rados estão produção, composição, temperatura, 
condutividade, presença de sangue e contagem de 
células somáticas do leite, ruminação, consumo de 
alimentos e água, medidores de atividade para de-
tecção de cio, problemas de casco e pesagem cor-
poral das vacas. Além destes, vários outros sistemas 
de tomada de decisão com base em dados estão 
sendo propostos ou encontram-se em desenvolvi-
mento, como pode ser conferido nesta edição na ci-
tação dos trabalhos realizados pelos pesquisadores 
da Embrapa Gado de Leite e parceiros. 

Um dos recursos essenciais à pecuária leiteira 
de precisão é a conhecida Internet das Coisas (IoT), 
que envolve a transmissão de dados entre sensores 
(câmeras, acelerômetros e células de carga, entre 
outros) instalados nas fazendas e animais para um 
sistema de armazenamento de dados Lá, eles são 
processados e transformados em informações que 
permitem o acompanhamento de processos e dire-
cionam as tomadas de decisão. Ou seja, a ‘vaca co-
nectada’ passa a ser a fonte de informações gerada 
por coleira, brinco ou pulseira com sensores aco-
plados. São ferramentas que captam informações, 

como temperatura, localização e até movimentação 
em tempo real. Na prática, a análise desses dados 
permite insights que ajudam a decidir com rapidez, 
melhorando o desempenho da fazenda leiteira.

“Entre as motivações que levam produtores de 
leite a investir em tecnologias de precisão desta-
cam-se maior facilidade no manejo diário do re-
banho e expectativa de redução de trabalho”, cita 
Pereira. Dessa forma, o uso de sistemas de monito-
ramento por sensores tende a apresentar resultado 
econômico positivo, especialmente devido à redu-
ção esperada sobre os custos da mão de obra e o 
aumento de produtividade animal. 

Em pesquisa realizada na Holanda, fazendas que 
adotaram algum tipo de tecnologia de precisão ob-
tiveram redução de até 23% nas horas trabalhadas 
por vaca/semana em comparação àquelas que não 
empregavam nenhum tipo de monitoramento por 
sensores. Ele lembra que os sistemas robóticos de 
ordenha, hoje responsáveis por 20% do leite pro-
duzido na Europa, têm trazido ganho acentuado na 
qualidade de vida do homem do campo (figura 1).  

DETECÇÃO DO CIO PODE SER MELHORADO
COM O MONITORAMENTO POR SENSORES

Quanto ao perfil dos produtores que utilizam 
tecnologias de precisão, existem os que usam deter-
minados sistemas de monitoramento por sensores 
porque estão envolvidos com algum equipamento 
recentemente adquirido, enquanto outros já o fazem 
de forma deliberada, investindo em sensores para 
melhorar a eficiência da gestão sobre a saúde do re-

banho, por exemplo. Na realidade, o uso de tecnolo-
gias de precisão se mostra cada vez mais importante 
e necessário para que os produtores de leite possam 
aperfeiçoar suas práticas de gestão e aumentar a 
eficiência dos sistemas de produção. 

Pereira cita que os sistemas de precisão dispo-
níveis para a pecuária leiteira são compostos por 
equipamentos capazes de mensurar individual-
mente parâmetros fisiológicos ou comportamen-
tais e detectar alterações relativas às condições de 
saúde da vaca, requerendo intervenção por parte 
do gestor da fazenda. Entre os sensores conside-
rados de maior utilidade por produtores norte-a-
mericanos estão os de detecção de mastite e de cio 
e produção de leite. “Para melhor aproveitamento 
das tecnologias de precisão, o produtor deve ter 
conhecimento e fazer a gestão diária das informa-
ções geradas pelo sistema”, enfatiza.

O desempenho da detecção do cio, em particu-
lar, pode ser melhorado pela utilização de sistemas 
de monitoramento por sensores. Esses sistemas 
podem detectar cerca de 80% a 85% de vacas em 
cio, enquanto o método visual normalmente detec-
ta índices bem inferiores das vacas nessa mesma 
condição. De olho nisso, pesquisadores da Embra-
pa Gado de Leite estão concluindo a concepção de 
sensores para ser empregados em cochos e bebe-
douros, que promovem o monitoramento contínuo 

dos animais e garantem identificação de cio com 
até seis horas de antecedência (veja reportagem 
nesta edição). 

É certo que tais tecnologias significam soluções 
eficazes e precisas, trazendo opções que represen-
tam facilidade, economia de tempo e de recursos 
se comparadas às mesmas atividades realizadas 
manualmente. A operação remota é constante no 
monitoramento dos animais do mesmo ambiente no 
qual as condições são favoráveis. A favor da pecu-
ária leiteira de precisão está levantamento recente 
realizado pela Embrapa, que atestou que a digita-
lização é realidade no país, pois apenas 18% dos 
pecuaristas informaram não utilizar ferramentas 
digitais. A não adesão desse grupo se deve à falta 
de conectividade na propriedade (47%) ou à falta 
de conhecimento das tecnologias (44%).

Por fim, o pesquisador observa que as oportu-
nidades ligadas à pecuária leiteira de precisão se 
mostram tanto dentro como fora da porteira. “Do 
lado de dentro, os produtores podem se beneficiar 
nas áreas de automação e tomadas de decisões 
mais eficientes, ao fazer melhor uso dos escassos e 
cada vez mais onerosos recursos. Do lado de fora, 
há também potenciais benefícios do uso das tecno-
logias de precisão. O uso dessas tecnologias pode 
contribuir para garantir a qualidade e a segurança 
do alimento para a população”.

Tecnologias 
de precisão e 
bezerros: etapa 
de pesquisa na 
Embrapa Gado 
de Leite

Na sala de 
ordenha, a 
aferição precisa 
da condição 
produtiva da vaca 
‘conectada’
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Sensores que coletam dados sobre o consumo 
das vacas são capazes de detectar o cio de 
cada animal com horas de antecedência. A 

possibilidade nasceu de uma descoberta de pesqui-
sa realizada na Embrapa Gado de Leite, conduzida 
pelo mestrando em zootecnia, Frederico Correia 
Cairo, da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia. Os estudos foram feitos em parceria com a 
Universidade de Wisconsin, de Madison-EUA, e a 
UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais.

Os resultados mostraram que variações no com-
portamento e no consumo durante a ingestão de água 
e alimentos por uma vaca leiteira são capazes de revelar 
se o animal irá entrar no cio com até seis horas de an-
tecedência, o que assegura maior precisão em relação 
à observação visual tradicionalmente feita na fazenda. 

O pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Luiz 
Gustavo Ribeiro Pereira, que orientou os estudos, diz 
que a mudança no comportamento alimentar das va-
cas, quando estão próximas de manifestar o cio, foi a 
base para o desenvolvimento de cálculos matemáti-
cos no laboratório do professor da Universidade de 
Wisconsin, João Dórea. “Esses modelos permitirão a 
produção de sensores para a identificação precisa e 
acurada de cio nas fazendas leiteiras”, conta.

Para Mariana Magalhães Campos, coorientado-
ra do estudo e também pesquisadora da Embrapa 
Gado de Leite, a detecção rápida e acurada do cio 
é fundamental para o planejamento reprodutivo na 
fazenda. “A pecuária de precisão tem evoluído bas-
tante nesse aspecto e o estudo confirma a possibi-
lidade de inclusão da funcionalidade ‘detecção de 
cio’ em cochos e bebedouros eletrônicos”, declara.

ESTRO CAUSA REDUÇÃO NO CONSUMO E 
IMPACTA COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Cairo, por sua vez, cita que o estudo abre a 
possibilidade para o desenvolvimento de novos 
dispositivos e sensores que possibilitem identificar 
as variações do comportamento hídrico/alimentar 
causada pelo cio. “Cochos e bebedouros eletrôni-
cos que geram dados de forma automática ainda 
não apresentam a funcionalidade de gerar alertas de 
estro”, relata, citando que tal recurso seria impor-
tante para apurar o manejo reprodutivo.

Identificação de cio com até 
seis horas de antecedência
Equipamentos em cochos e bebedouros promovem o monitoramento contínuo dos animais e 
estabelecem uma gestão reprodutiva eficiente e precoce na fazenda.

Rubens Neiva

tervalo o total de consumo de alimento, os números 
de visitas ao cocho e ao bebedouro e o tempo gasto 
consumindo alimento e bebendo água foram com-
putados. “Todas as variáveis apresentaram declínio 
significativo no dia do estro em comparação com os 
dias anteriores e com a série de anestro: redução 
entre 25% e 35%”, revela a pesquisadora.

ESTUDO GERA DADOS PARA MÉTODO
VOLTADO PARA PECUÁRIA DE PRECISÃO 

Há diferentes estratégias para identificar o cio em 
fêmeas do rebanho. A observação visual é a mais ado-
tada. Mas essa estratégia pode falhar por erro ou des-
cuido do observador, cita Pereira, ao explicar que “o 
aumento do número de animais e mudanças no sistema 
ou no quadro de funcionários são fatores que podem 
comprometer a precisão dos indicadores. Por isso, a 
adoção de métodos mais acurados voltados para a pe-
cuária de precisão tornou-se tão necessária”.

Ele ressalta ainda que a identificação do estro é 
um dos principais fatores responsáveis pela efici-
ência reprodutiva, chegando a determinar maiores 
ou menores taxas de descarte de vacas e novilhas. 

“Mas, às vezes, o problema não é do animal, mas 
do observador, já que poucas vacas podem ser 
descritas como inférteis”, observa. Dados apontam 
também que cerca de 90% dos fatores para baixa 
taxa de detecção podem ser atribuídos ao manejo e 
apenas 10% à própria vaca.

A boa gestão da reprodução do rebanho significa 
incrementar a produção e a lucratividade da ativida-
de. “Para aumentar a eficiência da detecção do estro, 
o monitoramento automático do comportamento dos 
rebanhos leiteiros vem ganhando importância nos 
últimos anos”, lembra o autor da dissertação. Cairo 
argumenta que a observação visual permite índices 
de detecção que podem variar entre 50% e 90%. 

Por tudo isso, o monitoramento constante da ati-
vidade reprodutiva do rebanho deve ser priorizado 
entre as ações de rotina da propriedade. “Os atuais 
estudos envolvendo avaliação das variações que 
ocorrem em decorrência do estro são necessários 
para o desenvolvimento de algoritmos, que farão os 
sensores funcionarem, identificando os sinais com-
portamentais relacionadas ao estro que sirvam de 
base para a tomada de decisão”, conclui.

Rubens Neiva, jornalista da área de comunicação da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

Durante o consumo de 
alimentos, sensores 

indicam sinais de cio com 
precocidade e precisão
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Já era sabido que a manifestação de estro causa 
redução do consumo e no comportamento alimen-
tar. A pesquisa, realizada no campo experimental da 
Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco-MG, 
objetivou avaliar como se dá essas alterações no 
comportamento do animal, além de desenvolver e 
avaliar modelos para a detecção antecipada do cio. 
Para tal, foi avaliada a ingestão de alimento e água 
em dois ensaios com novilhas Holandês x Gir. 

A observação visual foi feita três vezes ao dia por 
30 minutos (7h, 12h e 17h), enquanto o comporta-
mento alimentar/hídrico das vacas era obtido por um 
sistema eletrônico de cochos e bebedouros. Durante 
a pesquisa, foram observados 99 eventos de estro. 
Duas séries temporais de sete dias foram coletadas: 
uma representando sete dias, incluindo o dia do estro, 
e outra por sete dias sem evento de estro.

Com o intuito de desenvolver modelos capazes 
de detectar o estro com antecedência, as séries 
temporais foram fracionadas em intervalos de seis 
horas. Mariana Campos explica que para cada in-
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A seleção genômica é uma poderosa ferramenta 
para o melhoramento dos rebanhos bovinos. 
Permite a seleção precoce de animais jovens 

de maior mérito genético, aumentando os ganhos ge-
rados na pecuária de leite e de corte. Na última déca-
da, essa prática deixou as bancadas dos laboratórios 
para se incorporar plenamente ao setor produtivo. 

Realizada, a princípio, com touros e vacas jovens, 
antes que estes sejam incorporados a testes de pro-
gênie, a seleção genômica não só significa econo-
mia de tempo, mas também de dinheiro. Só entram 
em teste animais que revelam, previamente, grande 
potencial. As fazendas mais tecnificadas utilizam lar-
gamente essa ferramenta e agora se preparam para 
dar um salto ainda maior: a seleção genômica feita a 
partir de embriões.

Os pesquisadores que assinam este artigo, em 
colaboração com técnicos das Fazendas do Basa, de 
Leopoldina-MG, realizaram estudos para avaliar e 
validar a biópsia embrionária no processo de geno-
tipagem. Na prática, pretendem estimar os valores 
genômicos não mais de tourinhos e novilhas, mas do 
embrião fecundado in vitro, tornando o processo de 
seleção ainda mais precoce. 

A biópsia para a estimativa do valor genômico do 

embrião já é prática em alguns poucos países euro-
peus, como França e Holanda, e também nos Estados 
Unidos, priorizando embriões produzidos in vivo e 
de raças de origem europeia. No entanto, a aplica-
ção da técnica em embriões produzidos in vitro é 
um desafio, sobretudo no Brasil, onde mais de 90% 
dos embriões são gerados a partir de tal técnica e 
com grande participação das raças zebuínas. 

Mas, afinal, é possível estimar os valores genômi-
cos em embriões produzidos in vitro com acurácia e 
sem prejudicar a gestação? A resposta é sim! A pro-
va está no resultado dos trabalhos realizados com 
embriões da raça Gir Leiteiro. Os estudos começa-
ram em 2015, com os experimentos nos laboratórios 
e na fazenda da Embrapa Gado de Leite, localizada 
em Coronel Pacheco-MG. 

Em seguida, os resultados foram validados em 
rotina comercial de produção in vitro de embriões, 
com a participação das Fazendas do Basa, que se 
mostrou aberta à incorporação desta inovação em 
seu programa de seleção. Os resultados demostra-
ram que a biópsia dos embriões produzidos in vitro 
não interfere na taxa de prenhez (50,9% - índice 
apontado nos estudos) e pode, ainda, contribuir 
para a redução das perdas gestacionais. 

Genotipagem embrionária:
novo recurso para 
melhoramento genético
Seleção genômica de embriões produzidos in vitro já é realidade. Experimentos realizados 
com a raça Gir Leiteiro garantem economia na técnica e maior precocidade na reprodução.

Clara Slade Oliveira, Luiz Sérgio A. Camargo e Marcos Vinícius G. B. Silva

Clara Slade Oliveira, analista; Luiz Sérgio A. Camargo e Marcos Vinícius G. B. Silva, pesquisadores. Todos da Embrapa Gado de Leite.
Esta pesquisa foi realizada com recursos financeiros da Embrapa Gado de Leite, Fapemig, Faperj e Fazendas do Basa. 
Contou também com a colaboração dos pesquisadores Paloma Itajara Otto (Universidade Federal de Santa Maria), 
Darlene Daltro (pós-doutoranda da Associação Brasileira de Criadores de Girolando), Julia Medeiros C. de Lima Martins 
(Universidade Federal Fluminense), Rodrigo Vitorio Alonso (Nelore Myo) e Luiz Fernando Féres (Fazendas do Basa).

TECNOLOGIA AGREGA VALOR E ANTECIPA
PROCESSO SELETIVO EM ATÉ SETE MESES

A predição dos valores genômicos, associada à im-
putação de dados de genotipagem para os embriões 
biopsiados, apresentou correlação de 96% com os va-
lores genômicos estimados para os bezerros nascidos, 
com acurácia semelhante, confirmando estreita relação 
entre a genotipagem do embrião e a do bezerro recém-
-nascido. Com isso, abrindo a possibilidade de seleção 
de animais antes mesmo da parição ou, ainda, a comer-
cialização de embriões congelados já com valores ge-
nômicos calculados.

Embora esses estudos não envolvam ainda fatores 
econômicos, os custos da genotipagem e avaliação ge-
nômica se assemelham aos, hoje, indicados na técnica 
com animais pós-parto. Contudo, devem ser considera-
dos custos da biópsia no laboratório, feita manualmente, 
e da amplificação do genoma embrionário presente na 
biópsia. Todavia, esses valores podem ser compensados 
pelo uso e manutenção de menor número de receptoras.

O estágio atual das pesquisas demonstra que a tec-
nologia agrega valor aos embriões e às suas gestações 

ao fornecer o valor genômico estimado do futuro bezer-
ro, antecipando o processo seletivo em até sete meses 
ou até mesmo antes da transferência caso a técnica seja 
associada ao congelamento do embrião. Isso permite 
melhor programação para a fazenda e para a comercia-
lização de gestações. 

A Embrapa Gado de Leite já iniciou estudos para 
avaliar a viabilidade após criopreservação (congela-
mento) dos embriões biopsiados. Os pesquisadores 
acreditam que os resultados serão positivos e permiti-
rão que os embriões genotipados sejam conservados e 
transferidos para receptoras de acordo com o planeja-
mento adotado. 

A técnica também deve abrir espaço para que os 
embriões, com o valor genômico já calculado, sejam co-
mercializados da mesma forma que ocorre com o sêmen 
de touros selecionados, abrindo nova oportunidade 
comercial para os criadores envolvidos com seleção.  
Acredita-se ainda que a seleção genômica embrioná-
ria deve favorecer as empresas de produção in vitro de 
embriões, ao agregar o serviço de biópsia embrionária 
ao seu portfólio de negócios.

Rebanho Gir 
Leiteiro da 
Fazendas do Basa 
serviu de base 
para experimento 
com embriões
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A Embrapa Gado de Leite está utilizando o 
Clarifide Girolando, conhecida ferramen-
ta de avaliação genética - concebida pela 

Zoetis - para identificar touros capazes de gerar 
progênies de acordo com a tolerância ao estresse 
térmico. “A proposta é evitar perdas de produção 
acarretadas por condições locais de alta tempe-
ratura e umidade”, diz o pesquisador da unidade, 
Marcos Vinícius Barbosa da Silva, que coordena 
o experimento. 

“O estresse térmico intervém diretamente na 
produção de leite e quanto mais produtiva for a 
vaca maior será essa interferência”, afirma, por sua 
vez, Renata Negri, doutora em genética e melho-
ramento pela UFRGS-Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, que integra a equipe de pesquisa. 
Ela admite diferenças nas respostas fisiológicas 
associadas à produção de leite entre os grupos 
genéticos que constituem a raça Girolando. “Daí 
ser  necessário classificar os animais conforme sua 
tolerância ao calor”.

A pesquisa conta ainda com a participação 
das doutoras Darlene Daltro (UFRGS) e Sabrina 
Kluska (UNESP-Universidade Estadual Paulista). 
Os trabalhos tiveram início em maio de 2021, quan-

do foram selecionados 300 rebanhos distribuídos 
em diversos pontos do país. A produção dos indi-
víduos desses rebanhos foi acompanhada e com-
parada entre si, tendo como principal variável as 
condições climáticas locais fornecidas pelas esta-
ções meteorológicas mais próximas das fazendas.  

“Modelos matemáticos demonstraram que al-
gumas vacas da raça Girolando podem deixar de 
produzir mais de 1.000 litros de leite, considerando 
305 dias de lactação, devido ao estresse térmico. 
Com a utilização do Clarifide, identificou-se o ge-
noma dos animais pesquisados para determinar os 
mais adaptáveis a cada região estudada”, informa 
Darlene Daltro. 

  
A META É ASSOCIAR GENÉTICA ÀS
CONDIÇÕES DE MANEJO E AMBIENTE

Com esse tipo de pesquisa, segundo Sabrina 
Kluska, as centrais de inseminação poderão in-
formar, além dos PTAs (‘Capacidade Prevista de 
Transmissão’ das características genéticas), a pro-
gênie mais adequada para condições climáticas 
específicas. De acordo com ela, essa é uma infor-
mação estratégica para o produtor, já que, além da 
queda na produção de leite, muitas fazendas têm 

Seleção genômica 
incorpora diferenças 
climáticas
A partir da utilização dos recursos do Clarifide, experimento busca identificar touros Girolando 
que produzam filhas adequadas às características regionais de temperatura e umidade.

Rubens Neiva

Rubens Neiva, jornalista, do departamento de comunicação da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

prejuízos com o descarte de animais de alto valor 
econômico, intolerantes ao estresse térmico, mas 
cuja genética poderia ser muito bem aproveitada 
em outras regiões. 

“A identificação entres grupos genéticos e den-
tro de cada grupo permite ajustar o perfil do reba-
nho conforme as condições locais de cada região, 
dando ao criador a possibilidade de escolha de 
animais conforme suas condições reais de mane-
jo e de ambiente, visando estabelecer um sistema 
de criação economicamente viável e cada vez mais 
eficiente”, destaca a pesquisadora da Unesp.

Marcos Vinícius diz que a pesquisa deve con-
tribuir muito para a Girolando, uma raça sintética 
desenvolvida no Brasil, integrando o alto poten-
cial produtivo do Holandês com a rusticidade do 
Gir Leiteiro. “O Brasil é um país com extensão 

continental, com grandes variações climáticas e 
é inviável se ter um único padrão genético para 
todo o território nacional. O que o conhecimento 
genômico está nos permitindo é adequar a raça 
segundo as características específicas de calor e 
umidade”, resume.

O pesquisador destaca que esse trabalho é 
uma parceria da Embrapa Gado de Leite com a 
Associação Brasileira de Criadores de Girolando. 
“Constituímos um pool de recursos para desven-
dar características intrínsecas dos animais da raça, 
proporcionando melhor compreensão dos meca-
nismos de defesa corporal. Com isso, poderemos 
auxiliar na tomada de decisões e no direcionamen-
to dos programas de melhoramento genético, con-
forme os objetivos de seleção, exigências do mer-
cado e requisitos de bem-estar animal”, completa.

Experimento 
pretende gerar 
progênies de 
acordo com a 
tolerância ao 
estresse térmico
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Clarifide Girolando é o resultado de parceria da Embrapa Gado de Leite, Associação Brasi-
leira de Criadores de Girolando, CRV Lagoa e Zoetis. Este foi o primeiro produto de avaliação 
genômica para rebanhos leiteiros no Brasil, cujo objetivo é selecionar animais geneticamente 
superiores. O seu desenvolvimento levou seis anos de pesquisas em genômica, genética mo-
lecular e bioinformática. Hoje, o serviço, além da raça Girolando, também está disponível para 
outras raças bovinas. 

“Reunimos o que há de mais avançado nos conhecimentos de genoma e sistemas compu-
tacionais para avaliar as informações provenientes de um chip com centenas de milhares de 
dados relacionados ao DNA bovino”, diz o pesquisador Marcos Vinícius Barbosa da Silva. A 
seleção dos animais para os sistemas de produção de leite é feita a partir de uma amostra de 
material biológico que contenha células do bovino. As informações genéticas coletadas são 
comparadas com as que estão disponíveis no chip do Clarifide Girolando.

Como resultado deste serviço, o produtor recebe uma série de informações a respeito do 
animal, como produção e proteínas do leite ou se é portador de genes que produzem defeitos 
genéticos e capacidade reprodutiva, entre outros dados necessários para que o processo de 
melhoramento do rebanho seja efetivo, como ocorre com a pesquisa a respeito da tolerância 
ao calor e umidade.

A avaliação genômica abre grandes possibilidades para o melhoramento dos rebanhos. Ela 
permite, por exemplo, que o animal seja selecionado antes mesmo de nascer. É possível reti-
rar uma pequena amostra (dez células) de um embrião após sete dias da fecundação in vitro 
(fertilização realizada no laboratório) e, por meio dessas poucas células, analisar todo o seu 
genoma. Caso o embrião possua as características desejáveis, ele é transferido para a vaca 
reservada para a gestação. Do contrário, é descartado. 

A redução do tempo de avaliação dos animais, com a consequente diminuição dos custos, 
é a grande vantagem do Clarifide Girolando. Atualmente, a seleção de um touro que entra em 
teste de progênie custa cerca de R$ 300.000,00. Trata-se de um processo caro e demorado, 
que pode durar por volta de sete anos.  Com Clarifide Girolando, as ações são otimizadas, 
como demonstrou a pesquisa sobre estresse térmico: com os 300 rebanhos selecionados, du-
rou apenas seis meses.

Resultados rápidos e com custos menores
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O temperamento interfere no metabolismo da 
vaca, influenciando a emissão de gás meta-
no entérico, um dos principais causadores 

do efeito estufa. Esta é a conclusão de pesquisa da 
Embrapa Gado de Leite, em parceria com o Depar-
tamento de Zoologia do Instituto de Ciências Bioló-
gicas da UFJF-Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Além disso, a pesquisa demonstra que vacas cujo 
temperamento é mais reativo à presença humana e à 
ordenha produzem menos leite.

Segundo as pesquisadoras que conduziram o 
trabalho, mudanças climáticas e produtividade tor-
naram-se dois grandes argumentos para a adoção 
do manejo racional, prática que começa a ser utiliza-
da com sucesso entre produtores que têm vacas das 
raças Gir Leiteiro e Girolando em seus rebanhos. 

“Outro argumento já conhecido na prática pelos 
produtores que adotam a técnica é a melhoria no 
manejo dos animais, o que facilita o trabalho de con-
dução do gado, evitando acidentes e descarte das 
vacas mais reativas”, relata a pesquisadora da Em-
brapa Gado de Leite, Mariana Campos, que coorde-
nou a pesquisa no Complexo Multiusuário de Bioe-
ficiência e Sustentabilidade da Pecuária, no campo 
experimental da unidade, em Coronel Pacheco-MG. 

A preocupação com a emissão de gases de efeito 
estufa e o aquecimento global vem se destacando 
como uma preocupação ainda mais premente do 
setor. As pesquisas da Embrapa e da UFJF mos-
tram que os bovinos leiteiros mais reativos chegam 
a emitir quase 40% a mais de metano entérico por 
quilo de leite, quando comparado às vacas mais cal-
mas. Os experimentos que levaram a essa conclusão 
são parte da tese de doutorado em Biodiversidade 
e Conservação da Natureza de Maria Guilhermina 
Pedroza. Ela explica que os trabalhos foram feitos 
com 28 fêmeas Girolando (F1) de primeira cria. 

Todos os animais foram submetidos ao trei-
namento para a ordenha no período pré-parto e 
observados tanto no curral quanto na ordenha. 
“Analisamos o temperamento de cada animal, iden-
tificando os mais calmos e os mais reativos por 
meio de indicadores, como passos, coices e ocor-

rência de defecação e micção durante o processo 
de ordenha e no curral de manejo, observando a 
agitação dos animais no tronco de contenção, a 
velocidade de saída dos animais do tronco e a ve-
locidade de fuga em relação a um observador des-
conhecido”, explica a doutoranda. 

VACAS CALMAS E BOAS PRÁTICAS
DE MANEJO FAVORECEM O BEM-ESTAR 

A produção de leite também foi medida e, ao se 
realizar ensaios de digestibilidade e respirometria 
(em câmaras respirométricas), verificou-se que as 
mais reativas destinaram 25,24% menos energia lí-
quida para a lactação, enquanto as mais calmas, que 
ruminam mais na sala de ordenha, alocaram 57,93% 
mais energia líquida para a produção de leite.

Mariana Campos diz que o experimento é im-
portante para a pecuária de leite brasileira devido 
à importância da raça Girolando para a produção 
nacional. “Afinal, trata-se de uma raça sintética 
desenvolvida para as condições tropicais, unindo 
duas genéticas com temperamentos diferentes: 
Gir Leiteiro e Holandês. O resultado do cruzamen-
to dessas raças trouxe, como consequência, um 
animal rústico e com boa produção de leite, mas 
mais ariscos à ordenha”, descreve, citando que o 
treinamento de novilhas para a primeira ordenha 
é uma técnica bastante adequada aos rebanhos de 
animais mestiços ou zebuínos (veja box). 

A professora Aline Sant’Anna, coordenadora do 
Núcleo de Pesquisa em Etologia e Bem-estar Animal 
(Nebea) da UFJF, que orientou Maria Guilhermina 
na tese, conta que o temperamento dos animais 
possui um componente herdável, mas as condições 
ambientais também interferem no caráter das vacas. 
Mesmo que os programas de melhoramento genéti-
co bovino tenham obtido conquistas nesse aspecto, 
o manejo racional, aliado a um ambiente calmo no 
momento da ordenha, deve ser adotado.  

“Embora o genoma influencie o caráter do animal, 
é possível moldar o fenótipo por meio de um ambien-
te adequado”, pondera a professora. A seleção de 
vacas mais calmas e a adoção de boas práticas de 

Vacas reativas 
emitem mais metano
e produzem menos leite
Estudos mostram que vacas agitadas e bravas podem emitir até 40% a mais de gás metano 
por kg de leite produzido. E provam também que a produção é diretamente afetada.

Rubens Neiva

manejo favorecem o bem-estar tanto das vacas quan-
to dos trabalhadores que lidam com o rebanho.

No momento em que as empresas do setor lác-
teo estão trabalhando para neutralizar as emissões 
de carbono do setor, a pesquisa comprova que a 
adoção de protocolos de doma racional e o melho-

ramento animal focado na busca por animais mais 
dóceis podem ser importantes estratégias para 
que as metas de descarbonização sejam atingidas. 
“Animais com temperamento mais reativo são inde-
sejáveis para uma pecuária eficiente e sustentável”, 
conclui Campos.

Rubens Neiva, jornalista, do departamento de comunicação da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

Após parirem, algumas novilhas demonstram maior reatividade do que outras e a energia 
desperdiçada resulta em menos produção de leite e maior produção de metano entérico, além 
de elevar o risco de acidentes. 

Entre as características de uma novilha ou vaca reativa na sala de ordenha destacam-se 
comportamentos típicos, como, por exemplo: urinam e defecam com maior frequência; dão 
coices; sapateiam; se mostram agitadas; derrubam o conjunto de teteiras; e apresentam menor 
velocidade de ordenha.

Em oposição, as fêmeas mais calmas facilitam o manejo e diminuem o tempo de ordenha. 
Revelam características apreciáveis, como: ficam mais tranquilas durante o procedimento de 
ordenha; passam mais tempo ruminando; raramente urinam e defecam na sala na ordenha; e 
permanecem mais tempo no cocho.

Especialistas em comportamento dessa categoria animal sugerem algumas etapas de trei-
namento para assegurar comportamento calmo em novilhas Girolando. O período de treina-
mento deve ser iniciado no terço final da gestação das novilhas, aos 30 dias antes da data 
prevista para o parto. Consiste na exposição dos animais à estimulação sensorial crescente, 
principalmente estímulos sonoros e táteis relacionados ao ambiente de ordenha. 

Abaixo, no quadro 1, segue descrição do protocolo de treinamento utilizado e que pode ser 
aplicado em fazendas comerciais de qualquer sistema de exploração.

Por uma novilha calma

PERÍODO DESCRIÇÃO

SEMANA 1

DIAS 1 E 2
TRANSFERÊNCIA DAS NOVILHAS PARA O FREE-STALL PARA HABITUAÇÃO AO NOVO 
AMBIENTE. TREINADORES PERMANECEM JUNTO AOS GRUPOS DE NOVILHAS SE 
DESLOCANDO DE MODO CALMO

DIAS 3 E 4
USO DE BASTÃO COM MATERIAL MACIO EM SUA EXTREMIDADE PARA 
ESTIMULAÇÃO TÁTIL INICIAL DOS ANIMAIS À DISTÂNCIA, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 
DEZ MINUTOS POR ANIMAL

DIAS 5 A 7
ESTIMULAÇÃO TÁTIL COM O USO DE ESCOVA, 10 MINUTOS POR ANIMAL, EM 
MÉDIA, INICIALMENTE NA REGIÃO DO PESCOÇO, FLANCO, INSERÇÃO DA CAUDA E, 
POSTERIORMENTE, NA REGIÃO DO ÚBERE, INTERIOR DAS COCHAS E VIRILHA 

SEMANA 2

DIA 1 
PRIMEIRA PASSAGEM PELA ORDENHA, PRIMEIRAMENTE PERMANECEM SOLTAS NA 
SALA DE ESPERA PARA SE HABITUAR AO LOCAL POR DEZ MINUTOS, EM SEGUIDA 
SÃO LEVADAS AOS BRETES DE ORDENHA, ONDE RECEBEM ESTIMULAÇÃO TÁTIL NO 
ÚBERE

DIAS 2 A 7

CONDUÇÃO ATÉ A SALA DE ESPERA DA ORDENHA, DE ONDE ERAM 
IMEDIATAMENTE CONDUZIDAS PARA OS BRETES DE CONTENÇÃO. FOI REALIZADA 
ESCOVAÇÃO DOS ANIMAIS DENTRO DA ORDENHA, POR 2 MINUTOS, EM MÉDIA, 
CADA ANIMAL. INICIALMENTE, FOI ESCOVADO TODO O CORPO DA NOVILHA E, A 
PARTIR DO 5º DIA, APENAS ÚBERE, INTERIOR DAS PERNAS E VIRILHA

SEMANA 3 DIAS 1 A 7

CONDUÇÃO ATÉ A SALA DE ESPERA DA ORDENHA, DE ONDE ERAM 
IMEDIATAMENTE CONDUZIDAS PARA OS BRETES DE CONTENÇÃO. FOI REALIZADA 
ESTIMULAÇÃO TÁTIL DO ÚBERE COM AS MÃOS E LAVAGEM COM USO DE 
MANGUEIRA, SIMULANDO A PREPARAÇÃO PARA A ORDENHA. PASSOU-SE A EXPOR 
AS NOVILHAS AOS ESTÍMULOS SONOROS PRESENTES NA ORDENHA, LIGANDO-SE 
OS VENTILADORES E A ORDENHADEIRA MECÂNICA

QUADRO 1 - PROTOCOLO DE TREINAMENTO PARA DOMA DE NOVILHAS LEITEIRAS 
REATIVAS NO PRÉ-PARTO
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NA MEDIDA CERTA PARA TODOS 
OS REBANHOS brasileiros

Posilac aumenta a produção de leite e eleva o seu rebanho 
a outro patamar de produtividade e lucratividade.

Posilac é um produto inovador no mercado nacional devido à sua dose 
reduzida de bST, porém suficiente para maximizar os resultados em gado 
Girolando manejados em sistemas de pastejo, como é o nosso caso.

Utilizamos Posilac em 100% dos animais e acompanhamos de perto o 
aumento na produção de leite, a manutenção no pico de lactação e a 
melhora na reprodução.

Maurício Coelho
Fazenda Santa Luzia – Grupo Cabo Verde

“ “

Seringa descartável contendo 325 mg 
de bST pronta para uso. 

Deve ser aplicada a cada 14 dias.

www.agener.com.br | SAC: 0800 701 1799
Consulte sempre um Médico Veterináriowww.agener.com.br | SAC: 0800 701 1799

Consulte sempre um Médico Veterinário
www.agener.com.br | SAC: 0800 701 1799
Consulte sempre um Médico Veterinário
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Diferentemente de outras cadeias produti-
vas brasileiras, a do leite ainda engatinha 
no mercado internacional. Ao longo dos 

anos, vem obtendo resultados deficitários, impor-
tando bem mais do que exportando. As exporta-
ções são caracterizadas pela falta de continuidade, 
baixos volumes e aproveitamento de momentos 
oportunos. No que se refere às importações de 
lácteos existe estabilidade, sendo esta um elemen-
to complementar da oferta do mix de produtos e 
formação de preços no mercado brasileiro.

A redução da demanda por lácteos, devido a 
diferentes fatores e ao aumento dos preços dos 
produtos no mercado internacional, levou o país a 
reduzir as importações em 2021. No conjunto dos 
produtos, o Brasil importou menos 20,5% em volu-
me de lácteos na comparação com 2020. O volume 
importado em 2021 foi de 137,8 mil de t, enquanto 
em 2020 foram internalizadas 174 mil de t. 

Dados consolidados da balança comercial brasi-
leira de lácteos pela OCB-Organização das Coope-
rativas Brasileiras mostram que o Brasil teve superávit 
de 11,6 mil de t em leite UHT e creme de leite. Supe-
rávit também foi obtido em 2021 em leite modificado, 
com saldo de 2,9 mil de t. Em todos os demais itens, o 
Brasil foi deficitário. A figura 1 traz informações sobre 
o desempenho de alguns produtos exportados pelo 
Brasil na comparação com 2010.

Os números deixam evidente que tanto o de-
sempenho das vendas de manteiga quanto as de 
queijo não evoluíram e estiveram igual ou abaixo 
do volume comercializado em 2010, demonstrando 
estagnação do comércio desses produtos (figura 
1 A). O volume comercializado de manteiga e de 
queijos em 2021 representou 13% e 8%, respec-
tivamente, do volume vendido em 2010. O caso do 
doce de leite é semelhante ao anterior até 2017, 
que daí por diante apresentou desempenho bas-
tante arrojado, crescendo as vendas de forma sis-
temática, tendo atingido 345% em 2021 em relação 
ao volume comercializado em 2010.

O leite em pó teve forte desempenho de 2014 a 
2017, retornando aos patamares de 2010 nos anos 
seguintes (figura 1 B) e encerrando 2021 com 6,25 

mil de t, o que representa 31% do total comerciali-
zado no ano referência. O leite condensado vendeu 
volumes inferiores a 2010 em todo o período e, em 
2021, obteve apenas 31% do volume comercializa-
do no ano de comparação.

ARGÉLIA: PRINCIPAL IMPORTADOR 
DE CREME DE LEITE E LEITE EM PÓ 

As exportações brasileiras em 2021 totalizaram 
38,8 milhões de t de produtos lácteos, correspon-
dendo a incremento de 19% de crescimento em vo-
lume, trazendo para o país US$ 97,9 milhões. Esse 
valor correspondeu a 29% de crescimento em dó-
lar, se comparado com o ano anterior, mostrando 
aumento do valor unitário das vendas. 

Na tabela 1 pode-se observar a evolução e a 
comparação, em termos de volume, das exporta-
ções brasileiras de produtos selecionados de 2020 
e 2021. Destaca-se o bom desempenho comparati-
vo das vendas do leite em pó, com crescimento de 
383% em relação ao ano anterior e do soro de leite 
de 160%. A maior redução vem de um tradicional 
produto lácteo de exportação, notadamente para 
a África, o leite condensado, que teve incremento 
negativo de 18%. 

Segundo o Comex (ComexVis – mdic.gov.br), 
o principal importador do Brasil de leite, creme de 
leite e laticínios, exceto queijos e manteiga, foi a Ar-
gélia (27% do volume). Na exportação desses pro-
dutos para o Brasil, destaque para Argentina (61%), 
Uruguai (28%) e Paraguai (3,1%). Já em relação os 
queijos e coalhadas, segundo o Comex, os maiores 
importadores foram Rússia (24%), Chile (18%), Es-
tados Unidos (14%) e Argentina (12%). Os estados 
com maior exportação de queijos, seguindo tradição 
centenária, foram Minas Gerais e Paraná.

As importações brasileiras de lácteos internali-
zaram 137,7 mil de t de produtos e desembolso de 
US$ 475,7 milhões. Houve forte recuo do total das 
importações da ordem de 20,5% em volume, muito 
devido à fraca demanda interna e à forte desvalori-
zação do real, o que tornaram pouco competitivas 
as importações. A demanda fraca é explicada pelo 
elevado nível de desemprego causado pela pande-

Déficit na balança 
comercial de lácteos
A redução do consumo interno de lácteos em 2021 fez o Brasil reduzir importações na 
comparação com 2020, o que não impediu que o país continuasse deficitário na balança 
comercial.

José Luiz Bellini Leite, Lorildo Aldo Stock e Bruna Ruback
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Está no ar a landing page do Nattimilk, o sucedâneo lácteo completo 

que substitui o leite na alimentação de bezerras lactantes, gerando alto 

desempenho de produção de leite nas futuras vacas.

Saiba todos os detalhes sobre Nattimilk 
e como conquistar o multicrescimento acessando austernutri.com.br/nattimilk

é multicrescimento 
porque oferece:

Com um clique você vai saber como 
ter uma produção de leite multi

 maior 
segurança 

maior 
qualidade

maior 
retorno

FIGURA 1 - DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS SELECIONADOS (2010 = 100%)

A B

Fonte: Embrapa Gado de Leite – Dados trabalhados pelos autores

ANO LEITE PÓ LEITE COND. CREME SORO MANTEIGA QUEIJOS DOCE DE LEITE TOTAL

2020 1.292,93 11.103,18 7.672,13 349,01 324,55 4.143,66 542,25 32.598,31

2021 6.248,49 9.086,05 6.512,64 906,96 580,08 4.606,17 768,50 38.830,60

DIF. 20/21 383% -18% -15% 160% 79% 11% 42% 19%

TABELA 1 - EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS 2020 E 2021 (T) E DIFERENÇA (%)

Fonte: Embrapa Gado de Leite – Dados trabalhados pelos autores

ANO LEITE PÓ LEITELHO SORO MANTEIGA QUEIJOS DOCE DE LEITE LEITE MOD. TOTAL

2020 114.143,63 435,47 18.309,14 794,58 31.016,90 814,95 1.799,19 173.284,31

2021 75.787,84 2.546,13 14.924,73 3.177,58 31.963,89 1.089,94 91,95 137.727,90

DIF. 20/21 -33,6% 484,7 -18,5% 299,9% 3,1% 33,7% -94,9% -20,5%

TABELA 2 - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS 2020 E 2021 (T) E DIFERENÇA (%)

Fonte: Embrapa Gado de Leite – Dados trabalhados pelos autores

PRODUTOS
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO

VOLUME t VALOR U$$ VOLUME t VALOR U$$ VOLUME t VALOR U$$

LEITE UHT E CREME 11.630,51 17.449.160,00 42,06 24.950,00 11.601,80 17.415.031,00

LEITE EM PÓ /CONDENSADO 15.334,54 36.680.340,00 75.787,84 246.468.280,00 -60.420,70 -209.698.596,00

LEITENHO / IOGURTE 759,59 969.590,00 2.546,13 9.032.375,00 -1.786,50 -8.062.791,00

SORO E OUTROS 2.177,99 4.478.098,00 20.206,21 50.227.569,00 -18.028,20 -45.749.471,00

MANTEIGA 580,95 2.460.050,00 5.999,92 29.120.280,00 -5.419,00 -26.660.223,00

QUIJOS 4.606,17 23.180.870,00 31.963,86 136.630.070,00 -27.357,70 -113.449.201,00

LEITE MODIFICADO 2.972,36 10.853.671,00 91,95 1.157.010,00 2.880,40 9.696.661,00

DOCE DE LEITE 768,50 1.786.068,00 1.089,94 2.993.771,00 -321,40 -1.207.703,00

TOTAL 38.830,61 97.857.847,00 137727,91 475.654.305,00 -98.851,30 -377.716.293,00

TABELA 3 - EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS PELO BRASIL EM 2021

Fonte: OCB - Balança Comercial de Lácteos 2021 e dados da Embrapa Gado de Leite. Dados trabalhados pelos autores
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mia, redução da renda das famílias pelo endivida-
mento, elevada inflação reduzindo o poder de com-
pra das famílias e fim da ajuda do governo central 
às famílias de baixa renda. 

Em 2021, ocorreu expressivo recuo da impor-
tação de leite em pó e leite modificado e forte au-
mento das compras de manteiga (299,9%) e leite-
lho (484,7%), conforme a tabela 2. Mesmo com o 
aumento das exportações e a redução das impor-
tações, o Brasil segue como importador líquido de 
lácteos. O déficit da balança comercial brasileira é 
expressivo, notadamente se considerarmos o po-
tencial de produção e comercialização do  país, 
chegando ao déficit de 98,9 mil de t, em 2021.

ENTRE 2020/2021, EXPORTAÇÃO DE 
MANTEIGA DO BRASIL CRESCEU 79% 

O leite em pó e os queijos são comodities lácteas 
de grande expressividade no comércio internacio-
nal. No caso do comércio brasileiro, elas represen-
tam o maior déficit da balança comercial, totalizan-
do internalização de 60,4 mil de t e 27,4 mil de t, 
respectivamente, em 2021. Os valores dispendidos 
na aquisição desses produtos no mercado interna-
cional custaram ao Brasil US$ 323,2 milhões.

O mesmo raciocínio se aplica para o caso da 
manteiga, commodity que teve espetacular au-
mento de preços, devido ao aumento de consumo 
advindo da mudança de percepção da população 
mundial sobre seu valor nutricional e importância 
de sua gordura em dietas saudáveis. Nesse caso, 
o aumento de exportação da manteiga brasileira, 
da ordem de 79% em relação ao ano anterior, não 

foi suficiente para obter saldo positivo, chegando a 
5,4 mil de t de déficit e valor de US$ 26,6 milhões. 

A cadeia agroalimentar do leite e derivados se 
mostrou resiliente frente aos desafios advindos da 
atual pandemia. No Brasil, ela vem passando por 
grandes transformações que apontam para fortes 
mudanças na estrutura e na dinâmica de produção 
e de processamento. Há um processo de profissio-
nalização e de concentração, tanto da produção 
quanto do processamento. Essa dinâmica tornará 
a cadeia mais produtiva, com custos relativos mais 
baixos, menores custos de negociação e mais efi-
ciente, aumentando a competitividade dos produ-
tos nacionais. 

Os lácteos têm elevada elasticidade de renda e 
dependem diretamente do crescimento populacio-
nal e da renda das famílias para o crescimento da 
demanda. Sem demanda consistente, os estímulos 
à produção arrefecem, como aconteceu em 2021. 
Crescimento de renda e de população são proces-
sos lentos, o que força o país a olhar para o mer-
cado internacional como a porta de saída do baixo 
crescimento da demanda interna e seu reforço. 

É preciso conquistar e manter mercados com 
crescimento rápido a exemplo dos países da Ásia 
e da África. Sem presença constante em mercados 
dinâmicos que amalgame parcerias estratégicas de 
longo prazo, os mercados, ávidos por alimentos de 
boa qualidade, preço e disponibilidade, buscam 
outros fornecedores. A expansão das exportações 
de produtos lácteos e a obtenção de balança co-
mercial superavitária representam o caminho a ser 
trilhado por esta importante cadeia agroalimentar.

José Luiz Bellini Leite e Lorildo Aldo Stock, analistas da Embrapa Gado de Leite. Bruna Ruback, bolsista e graduanda da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.
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O setor de laticínios foi resiliente durante a 
pandemia de Covid-19. A natureza perecí-
vel do leite e dos produtos lácteos os tor-

naram particularmente vulneráveis a interrupções 
na cadeia de suprimentos, mas não tão impactada 
quanto às de outros segmentos. Os efeitos da pan-
demia variaram regionalmente mas, no caso do Bra-
sil, ajustaram-se rapidamente na produção e sofre-
ram interrupções mínimas em seu mercado. 

Muitos países adotaram medidas de confinamen-
to, que afetaram o consumo fora de casa, que muitas 
vezes afetou uma grande parte dos produtos lácte-
os. No entanto, o consumo doméstico (vendas no 
varejo) compensou parte dessas perdas. No geral, 
os ajustes rápidos não resultaram em grandes faltas 
ou excedentes em todo o mundo. 

Segundo a OECD-FAO, a produção mundial de 
leite (81% de leite de vaca, 15% de leite de búfala 
e 4% de leite de cabra, ovelha e camelo combina-
dos) deve crescer 1,7% por ano nos próximos anos. 
Já o crescimento projetado em número de animais 
produtores de leite (1,1%) deve ser maior do que 
o crescimento médio projetado da produtividade 
(0,7%), porque os rebanhos devem crescer mais ra-
pidamente em países com rendimentos mais baixos 
e com rebanhos compostos por animais de menor 
rendimento (cabras e ovelhas). 

Espera-se que Índia e Paquistão contribuam com 
mais da metade do crescimento na produção mun-
dial de leite nos próximos dez anos, o que represen-
tará mais de 30% da produção mundial em 2030. 
A produção do segundo maior produtor mundial de 

Leite no mundo: 
produção, rebanho e 
produtividade
continuam em crescimento
A produção mundial de leite deve aumentar, em média, 1,7% nos próximos anos, índice 
superior ao projetado para o número de vacas (1,1%) e também para produtividade (1%).

José Luiz Bellini Leite, Lorildo Aldo Stock e Bruna Ruback

Produção de 
leite na União 
Europeia deve 
permanecer 
estagnada nos 
próximos anos
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leite, a União Europeia, deverá crescer mais lenta-
mente do que a média mundial devido a políticas de 
produção e demanda interna de crescimento lento. 
As projeções do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA) para a produção de leite de 
vaca mostra que os principais exportadores terão 
aumento de produção em torno de 1% em 2022, na 
comparação com 2021. 

Para a Argentina é esperado aumento de 2% na 
produção de leite em relação ao ano anterior (ta-
bela 1). Todavia, há de se considerar os efeitos do 
La Niña, recentemente, regimes com precipitações 
irregulares, ocasionando secas que podem compro-
meter pastagens e, consequentemente, a produção 
de leite. As margens dos produtores são positivas 
naquele país, mas os custos estão avançando com 

TABELA 1 - PRODUÇÃO DE LEITE E PROJEÇÕES PARA OS PRINCIPAIS EXPORTADORES

Fonte: Dairy: World markets, and trade. Disponível em: dairy.pdf (usda.gov). acesso 31.01.2022

PAÍS/REGIAO 2020 2021 2022 2021 - 2022
PREVISÃO PREVISÃO

Argentina 11,4 11,9 12,1 2%

Austrália 9,1 9,0 9,1 1%

Europa-27 145,4 145,7 146,7 1%

Nova Zelândia 21 22,3 22,3 0%

Estados Unidos 101,3 103,3 103,3 1%

Total maiores exp. 288,2 293,5 293,3 1%

TABELA 2 - NÚMERO E PREVISÃO DE VACAS EM LACTAÇÃO E MUDANÇA RELATIVA DO NÚMERO DE 
VACAS EM PAÍSES SELECIONADOS (2017-2022)

Fonte: Dairy: World markets, and trade. Disponível em: dairy.pdf (usda.gov). acesso 31.01.2022

PAÍS/REGIAO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DEZ. 2022/2017
Índia 54,0 52,5 54,6 56,5 58,0 59,8 10,7 %

União Europeia 21,6 21,4 21,0 20,8 20,6 20,3 - 6,2 %

Mexico 6,6 6,6 6,5 6,6 6,6 6,7 1,5 %

Rússia 7,1 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 - 9,2 %

China 7,0 6,2 6,1 6,2 6,2 6,3 - 10,0 %

Nova Zelândia 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 0,3 %

Reino Unido 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 - 3,1 %

Argentina 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - 2,5 %

Austrália 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 - 6,1 %

Estados Unidos 9,4 9,4 9,3 9,4 9,5 9,4 - 0,2 %

TABELA 3 - PRODUTIVIDADE E CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE EM PAÍSES SELECIONADOS 
(2017-2022)

Fonte: Dairy: World markets, and trade. Disponível em: dairy.pdf (usda.gov). 
acesso 31.01.2022. Produtividade (mil litros/vaca/ano)

PAÍS/REGIAO 2017 2022 2022/2017
Índia 1,5 1,6 5,8 %

União Europeia 6,5 7,2 11,0 %

Mexico 1,9 2,0 5,5 %

Rússia 4,2 5,0 18,1 %

China 4,6 5,3 29,8 %

Nova Zelândia 4,4 4,6 3,0 %

Reino Unido 8,8 8,5 6,3 %

Argentina 6,0 7,4 23,0 %

Austrália 6,3 6,4 2,4 %

Estados Unidos 10,4 11,0 5,9 %

MERCADO GLOBAL

José Luiz Bellini Leite e Lorildo Aldo Stock, analistas da Embrapa Gado de Leite. Bruna Ruback, bolsista e graduanda da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.

as inflações mundial e local muito elevadas, impac-
tando especialmente os custos dos concentrados 
e insumos agrícolas. Mas, se confirmadas as pre-
visões, a Argentina atingiria em 2022 cerca de 12,1 
milhões de t de leite.

EUA DEVE MANTER PRODUÇÃO DE
100,3 BILHÕES DE LITROS DE LEITE

Outro caso a destacar é o da Nova Zelândia, 
o maior exportador líquido de lácteos do mundo. 
Segundo as estimativas do USDA, a produção da-
quele país ficará estagnada em 22,3 milhões de t. 
Todavia, a DairyNZ and LIC informa que em 2021 
a produção do país foi de 21,7 bilhões de t, pou-
co abaixo da estimativa norte-americana. Os ne-
ozelandeses mantêm visão otimista em termos de 
aumento da produção, notadamente advinda dos 
ganhos de produtividade e das demandas do mer-
cado internacional em 2022.

Em 2022, a produção de leite deve melhorar 
devido às condições climáticas favoráveis naquele 
país. Destaca-se também que a posição geográfica 
da Nova Zelândia, nas proximidades da área mais 
dinâmica da economia mundial, a Ásia, favorece 
ainda mais seu eficiente e já reconhecido sistema 
agroindustrial de lácteos. 

Para a União Europeia, é esperado aumento 
não significativo de 0,20% na produção de lei-
te em 2021, praticamente estagnada. Para 2022, a 
previsão é de aumento de 1% na comparação com 
2021, chegando a 146,7 milhões de t. A exemplo de 
outros países, há movimento de longo prazo de re-
dução do número de vacas da ordem de 1% e au-
mento de 2% na produtividade das vacas. Segundo 
o USDA, no período de 2016-2020, o número de 
vacas diminuiu em média anual de 1%, enquanto a 
produtividade aumentou em 2%. 

A produção dos Estados Unidos está prevista 
crescer 1,97% em 2021, em comparação ao ano ante-
rior, e manter o volume de 103,3 bilhões de litros em 
2022. O número de vacas deve ser menor em 1,1% em 
2022 na comparação com o ano anterior, chegado a 
9,4 milhões de animais. A redução do rebanho deverá 
ser compensada pelo aumento da produtividade ani-
mal, que deve crescer em 1% passando de 10,9 mil 
para 11,01 mil litros de leite vaca/ano.

É sempre destacado, como paradigma mundial, 
a tendência de redução dos rebanhos e concentra-
ção da produção. Mas esse movimento não é ho-
mogêneo, conforme mostra a tabela 2. Países como 
Índia, México e Nova Zelândia ainda mantêm o 
aumento do rebanho na comparação com 2017. O 
índice mais expressivo é previsto para a Índia, que 
deverá registrar crescimento de 10,7% neste ano, 

quando o rebanho chegará a 59,8 milhões de vacas 
em lactação. 

Por outro lado, Estados Unidos, União Eu-
ropeia, China, Austrália e Argentina apresentam 
previsão de redução de rebanho em comparação 
ao existente em 2017. O incremento negativo mais 
acentuado é previsto acontecer na China, da or-
dem de 10%, quando o rebanho terá 6,3 milhões de 
vacas em lactação.

MELHORIAS DE PRODUTIVIDADE DEVEM
DEFINIR MAIOR PRODUÇÃO DE LEITE

A outra tendência marcante da produção de 
leite mundial é o crescimento da produtividade 
das vacas. A redução dos impactos ambientais e 
a maior eficiência do rebanho estão dirigindo esse 
conceito para maiores patamares, com redução do 
número de animais (tabela 3). O maior crescimen-
to percentual vem da China, que tem previsão de 
chegar a 5.600 litros/vaca/ano, com aumento de 
quase 30% previsto para 2022 em relação a 2017.

Outros crescimentos que devem ser destacados 
é o da Argentina, o maior fornecedor de lácteos 
para o Brasil, que deverá atingir 7.400 litros/vaca/
ano, aumento de 6,3% em relação a 2017. Para a 
União Europeia, é também esperado contínuo au-
mento da produtividade, que deverá chegar a 11%. 
A Índia deverá apresentar aumento relativo de 
5,6% no período, o que pode parecer pouco con-
siderando que a produtividade é muito baixa – so-
mente 100 litros/vaca/ano de incremento. Todavia, 
considerando o enorme rebanho, o valor absoluto 
do crescimento da produção será de 14,4 bilhões 
de litros, se comparado a 2017, com a previsão de 
atingir 98 bilhões de litros de leite de vaca. 

Espera-se que as melhorias de produtividade 
sejam responsáveis pela maior parte do cresci-
mento projetado para a produção na pecuária lei-
teira, produção necessária para alimentar de forma 
sustentável uma população mundial crescente. No 
entanto, essas melhorias não acontecerão sem in-
vestimento contínuo em infraestrutura, pesquisas e 
desenvolvimento, e uma importante aceleração da 
inovação, notadamente, em digitalização, tecnolo-
gia, melhores dados, capital humano e assistência 
técnica profissional e continuada. 

O aumento da produção, advinda do aumento 
da produtividade total dos fatores de produção, 
minimiza os impactos ambientais ao tempo que 
estabelece drives de contenção do aumento dos 
preços das commodities lácteas. Tudo isso cria 
condições para uma alimentação com elevada sau-
dabilidade e adequada segurança alimentar do pla-
neta, que cresce em população e renda.
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Aspectos da produção de 
leite no Cone Sul
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Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai compõem 
a região denominada Cone Sul, de grande 
importância na produção e comercialização 

de lácteos. A produção de leite nesse conjunto de 
países cresce desde os anos 1990, atingindo quase 
17 milhões de t (um pouco menos da metade da bra-
sileira) em 2015. 

Em 2020, a produção da região somou cerca de 16 
milhões de t. A produtividade regional cresceu con-
tinuamente desde os anos 1990, retrocedeu no início 
dos anos 2010 e, atualmente, experimenta aumento 
expressivo. Isso é indicativo da rápida transformação 
tecnológica em curso na região, aumentando a eficiên-
cia e a competitividade da produção de leite (figura 1).

A Argentina é, por larga vantagem, o maior país 
produtor de leite do Cone Sul, com mais de 11 mi-
lhões de t, em 2020. Quando comparado aos outros 
três países, sua produtividade também se sobressai, 
mostrando que não só produz grande quantidade, 
mas também possui elevado padrão tecnológico, o 
que permite registrar 6.741 kg/vaca/ano. 

A produção do país se concentra em pouco mais 
de 7.000 propriedades que, com efetivo de rebanho 
de cerca de 150 animais cada, em média, produzem 
mais de 3.000 litros/dia. São propriedades de eleva-
das produtividade e escala de produção. A produção 
nacional se concentra nas províncias de Córdoba, 

Santa Fé e Buenos Aires que, juntas, produzem mais 
de 90% do total nacional. Chile e Uruguai produzem 
cerca de 2 milhões de t de leite cada, enquanto o Pa-
raguai representa apenas 0,5 milhão de t (tabela 1).

A região destaca-se historicamente por ser ex-
portadora líquida de lácteos. As exportações salta-
ram de US$ 190 milhões para US$ 1,550 bilhão, entre 
1990 e 2010. O Cone Sul soube aproveitar a opor-
tunidade gerada pela mudança nas políticas públicas 
europeias que estimulavam as exportações de lácteos 
do Velho Continente. A partir de 2010, as exporta-
ções se estabilizaram, alcançando US$ 1,632 bilhão 
(2020). As importações regionais, embora bastante 
inferiores às exportações, evoluíram de US$ 29 mi-
lhões (1990) para US$ 397 milhões (2020) (figura 2). 

Argentina e Uruguai são os maiores exportadores 
de lácteos da região, com vendas de US$ 846 milhões 
e US$ 640 milhões, respectivamente. A Argentina 
consome cerca de 84% do leite que produz, gerando 
importante excedente para exportação. Os principais 
produtos lácteos exportados são leite em pó integral 
e queijos, enviados, em sua maioria, para Argélia, Bra-
sil e Chile, seus principais compradores. O Chile, por 
sua vez, destaca-se pela importação de lácteos: US$ 
335 milhões em 2020, apresentando o maior déficit 
na balança de lácteos entre os países avaliados: US$ 
216 milhões (tabela 2).

Samuel José de Magalhães Oliveira, Manuela Sampaio Lana, Lorildo Aldo Stock, Paulo do Carmo Martins e Alziro 
Vasconcelos Carneiro

A produção da região, que bateu em 16 milhões de t de leite em 2020, passa por 
transformação tecnológica visando a maior eficiência. A Argentina é destaque, com mais 
de 11 milhões de t e produtividade de 6.741 kg/vaca/ano .

Paulo do Carmo Martins e Samuel José de Magalhães Oliveira, pesquisadores; Alziro Vasconcelos Carneiro, Lorildo Aldo Stock e 
Manuela Sampaio Lana, analistas. Todos da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

FIGURA 1 - PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA LEITEIRA NO CONE SUL, 1990-2020

Fonte: FAOSTAT (2022), adaptado

Fonte: FAOSTAT (2022), adaptado

Fonte: FAOSTAT (2022), adaptado
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VARIÁVEL
PAÍS

ARGENTINA CHILE PARAGUAI URUGUAI

produção (t) 11.113.188 2.283.509 541.033 2.205.000

animais ordenhados (unidades) 1.643.664 832.583 215.193 749.000

produtividade (kg/ vaca) 6.761 2.743 2.514 2.944

VARIÁVEL
PAÍS

ARGENTINA CHILE PARAGUAI URUGUAI

exportação (US$ 1.000) 846.235 119.480 26.465 639.928

importação (US$ 1.000) 10.689 335.462 24.234 26.912

saldo (US$ 1.000) 835.546 -215.982 2.231 613.016

TABELA 1 - PRODUÇÃO, ANIMAIS ORDENHADOS E PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA LEITEIRA, 
CONE SUL, 2020

TABELA 2 - EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E SALDO DA BALANÇA COMERCIAL, CONE SUL, 2020

FIGURA 2 - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES ANUAIS DE LÁCTEOS, CONE SUL, 1990 - 2020, VALORES 
EXPRESSOS EM MIL DÓLARES

Fonte: FAOSTAT (2022), adaptado
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KWS Sementes: Há 10 anos 
unindo sua tradição alemã 
ao agronegócio brasileiro
A jornada da KWS Sementes pela agricul-
tura iniciou em 1856, quando foi funda-
da por Mathias Christian Rabbethge, em 
Einbeck, na Alemanha. 
Com 165 anos de tradição no cultivo de 
sementes, e com presença em mais de 70 
países, em 2012 a companhia alemã fixou 
suas raízes aqui no Brasil, em um dos so-
los mais férteis do mundo, produzindo 
sementes de milho, soja e sorgo. 
Durante esses 10 anos, a empresa esteve 
ao lado dos agricultores e presente nas 
lavouras de todo o país. Seu foco sempre 
foi fazer o melhor para o agricultor e para 
o futuro de quem depende dele. A cada 
semente plantada nessa terra a empresa 
encorajou as melhores decisões, porque 
são elas que contam a história de suces-
so do agronegócio brasileiro.
Com sua Unidade de Produção de Se-
mentes localizada em Patos de Minas-
-MG e Escritório Central em São Paulo-SP, 
a empresa conta com quatro estações de 
pesquisa, localizadas em diferentes zo-
nas ambientais: Cambé-PR, Ponta Gros-
sa-PR, Sorriso-MT e Rio Verde-GO. Um 
Centro Avançado de Pesquisa, localizado 
em Petrolina-PE, o qual é chave em seu 
plano estratégico de longo prazo, pois, 
devido à localização e ao clima, lhe dará 
mais velocidade em lançamentos de cul-
tivares para todo o Brasil. Além disso, 
está iniciando a implementação de uma 
unidade de pesquisa em Uberlândia/MG, 
voltada para o mercado de vegetais, o 
novo negócio da companhia, o qual trará 
em breve mais opções para os produto-
res deste segmento.
A KWS investe todos os anos cerca de 
17% do seu volume de negócios em pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento, 
facilitando uma melhoria de rendimento Fo
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da responsabilidade que temos e leva-
mos em cada sacaria o que há́ de melhor 
em ciência e tecnologia", destaca Marcelo 
Salles, Diretor da KWS na América do Sul. 
Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, 
a KWS foi a marca sementes de milho que 
mais cresceu no mercado de milho. Se-
gundo pesquisas, a companhia passou a 
ser a quarta marca no segmento de sa-
frinha no Brasil. Hoje, a KWS conta com o 
segundo híbrido em volume de vendas do 
mercado, o K9606 VIP3. Resultados como 
esses só mostram que a KWS tem uma 
equipe empenhada para atingir um obje-
tivo em comum: levar assistência técnica 
e sementes de qualidade para os produ-
tores brasileiros. 
Além disso, foi eleita, também pela se-
gunda vez consecutiva, como Destaque 
do Ano da Revista A Granja na categoria 
Sementes de Milho. Focada em sua mis-
são, sermos reconhecidos como a em-
presa especialista em sementes, e com 
a equipe mais técnica do mercado no 
segmento em que atuamos, levando ao 
produtor não somente sementes de alta 
qualidade, mas também assistência téc-
nica especializada e conteúdos técnicos 
para auxiliá-lo em sua rotina diária. 
Com o tema "Juntos somos a força que 
move o agro“, a KWS lançou em 2021 a 
campanha que marca um novo momen-
to da companhia e reforça o papel de 
todos aqueles que, com o seu trabalho 
e dedicação ao campo, movem a eco-
nomia do país. 
“Acreditar no agro é estar pronto para 
tomar decisões que irão fazer a diferen-
ça no futuro do agricultor, seja na hora 
de plantar, colher ou até mesmo decidir 
quem estará ao seu lado. É nisso que a 
KWS tem apostado nesses 10 anos de 
Brasil. Sabemos da importância dessa 
decisão e encaramos ela com muita res-
ponsabilidade“, destaca Thiago Decicino, 
diretor de Marketing da KWS Sementes 
América do Sul.
Agradecimentos a todos que, nessa uma 
década de Brasil, escolheram ir em fren-
te com a KWS.
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"Somos cientes da 
responsabilidade que 

temos e levamos em 
cada sacaria o que há 

de melhor em ciência e 
tecnologia", destaca o 
Diretor Marcelo Salles

“Acreditar no agro e 
estar pronto para tomar 
decisões que irão fazer 
a diferença no futuro do 
agricultor. É nisso que 
a KWS aposta“, destaca 
o Diretor de Marketing 
Thiago Decicino

de até 2% ao ano. Para isso, são neces-
sárias atividades contínuas e intensivas 
de pesquisa. 
O objetivo das atividades de melhora-
mento é fornecer aos agricultores mate-
riais que atendam às suas necessidades 
específicas. São sementes adaptadas às 
condições climáticas e de solo das dife-
rentes regiões, com alto potencial produ-
tivo e, sempre que possível, reduzindo o 
uso de pesticidas.
Como exemplo desse trabalho, em 2021 
a empresa lançou híbridos de milho de-
senvolvidos para elevar o padrão de po-

tencial produtivo, buscando atender às 
distintas necessidades dos produtores, 
respeitando os diferentes tipos de am-
bientes e níveis de investimento. Outro 
fator primordialmente considerado pela 
companhia para o lançamento dos novos 
produtos foi a boa tolerância ao complexo 
de enfezamento causado pela cigarrinha 
do milho, uma praga que tem se tornado 
uma das principais ameaças às lavouras 
de milho em todo o país. 
"Temos na KWS uma missão de contribuir 
para atender à crescente demanda glo-
bal por alimentos com respeito, suporte 
e prosperidade. Por isso, ao levar nossas 
sementes aos agricultores, somos cientes 
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A Nova Zelândia é um dos países que mais 
exportam produtos lácteos do mundo e 
tal desempenho está estreitamente vincu-

lado à sua reconhecida eficiência da produção e 
processamento de leite, obtendo produtos com-
petitivos em preço e qualidade. Para ter tal con-
dição, sua cadeia produtiva conta com forte con-
tribuição do setor primário, com produtores que 
utilizam uma série de ferramentas para melhorar 
os resultados de sustentabilidade e de produtivi-
dade dos seus rebanhos. 

A tendência de declínio do número de vacas 
nos últimos anos continua, enquanto as vacas 
existentes nos rebanhos mostram-se mais produ-
tivas. A população total de vacas em 2020/21 foi 
de 4,9 milhões, pequena diminuição de 0,36% em 
relação à temporada anterior. Com isso, foca-se 
em ter animais mais produtivos em vez de maior 
quantidade. Com isso, convém destacar que, no 
conjunto do país, o número de vacas diminuiu, 
mas os rebanhos remanescentes ficaram maiores 
e mais qualificados. 

Outra tendência que se firma por lá (figura 1) 
é a redução do número de propriedades, a exem-
plo do que vem ocorrendo em vários outros países 
produtores de leite, incluindo o Brasil. Havia 11.034 
rebanhos na temportada 2020/2021, redução de 
145 na temporada anterior. Este foi o sexto ano de 
redução do número de rebanhos.    

Por outro lado, seguindo outro paradigma da 
produção mundial de leite, o tamanho dos reba-
nhos tem crescido. Na média, o tamanho do reba-
nho no ano passado foi de 444 vacas, contra 440 
da temporada 2019/2020. Mais especificamente, a 
quantidade de propriedades diminui da temporada 
2000/2001 até 2008/2009, quando iniciou mo-
vimento de crescimento, que foi até a temporada 
2014/2015, quando retomou a redução.

Mas a produção de leite na Nova Zelândia con-
tinuou seu crescimento sistemático em volume de 
leite (litros), produção de gordura, proteína e só-
lidos do leite (kg). Na temporada 2020/21, as em-
presas de laticínios processaram 21,7 bilhões de li-
tros de leite, contendo 1,95 bilhão de kg de sólidos 

Aspectos da produção de 
leite na Nova Zelândia
Na temporada 2020/21, os laticínios neozelandeses processaram 21,7 bilhões de litros de 
leite. A produção média de leite por vaca foi de 397 kg de sólidos de leite, a mais alta já 
registrada.

José Luiz Bellini Leite e Lorildo Aldo Stock

Rebanho 
neozelandês tem 
produzido leite 
com aumento 
contínuo nos 
índices de sólidos
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FIGURA 2 - VARIAÇÃO PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DE PROTEÍNA E GORDURA (2000/01 = 100)

Fonte: New Zealand dairy statistics – 2020 - 2021 (www.dairynz.co.nz/dairystatistics), dados trabalhados pelos autores
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FIGURA 1 - VARIAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE FAZENDAS, REBANHO MÉDIO E PRODUTIVIDADE (2000/01 = 100)

Fonte: New Zealand dairy statistics – 2020 - 2021 (www.dairynz.co.nz/dairystatistics), dados trabalhados pelos autores
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José Luiz Bellini Leite e Lorildo Aldo Stock são analistas da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

lácteos. Isto representa aumento de 2,6% (~560 
milhões de litros) e aumento de 2,7% (~51 milhões 
de kg), em sólidos de leite processados, em compa-
ração com a temporada anterior. 

A produção média de leite por vaca foi de 397 
kg de sólidos de leite (composto de 222 kg de gor-
dura e 175 kg de proteína), aumento de 3,1% em 
relação a 385 kg na temporada passada e a mais 
alta já registrada.

GORDURA E PROTEÍNA POR HA:
20% MAIOR NOS ÚLTIMOS 20 ANOS

Na Nova Zelândia, embora o número de vacas 
leiteiras continue caindo, a produção de leite está 
aumentando e há previsão de 1,2% acima das 21,98 
mil de t produzidos em 2020. A produção média 
por vaca varia consideravelmente de fazenda para 
fazenda. Esta variação é causada por vários fato-
res, incluindo temperatura, pluviosidade, fertilida-
de do solo, taxa de lotação, mérito genético do re-
banho, nível de suplementação alimentar e práticas 
de manejo da fazenda. 

Exatos 58% dos rebanhos obtiveram produção 
de sólidos lácteos entre 300 e 450 kg por vaca. 
Mais 25% dos rebanhos obtiveram produção mé-
dia de mais de 450 kg de sólidos de leite por vaca, 
em comparação com 21% na temporada anterior 
e 18% em 2018/19. Em 2020/21, 10,4% dos re-

banhos registraram mais de 500 kg de sólidos de 
leite/vaca.

Por ter a produção de leite majoritariamente a 
pasto, além da produção de sólidos por vaca, os 
neozelandeses utilizam a medição de produção de 
sólidos por hectare. A produção média de leite por 
hectare no ano passado foi de 1.137 kg, 41 kg acima 
da temporada anterior.

As variações de estação para estação são mas-
caradas pelo considerável efeito do clima na pro-
dução real de cada estação. Mas o esforço dos 
produtores em melhoria das pastagens fica bem 
caracterizado pela produção de proteína e gordura 
por hectare em cada ano (figura 3). 

Destaca-se que, a partir de 2011, o crescimen-
to da produção de proteína por hectare aumentou 
mais do que a produção de gordura, que até então 
possuía o mesmo padrão de crescimento. Ao final, 
tanto as produções de proteína como a produção 
de gordura por hectare mostram evolução acima 
dos 20% em relação à temporada de 2000/2001. 

Esse aumento expressivo precisa ser creditado 
ao esforço dos produtores na melhoria das pas-
tagens e no melhoramento genético dos animais 
sob o paradigma de ganhos de produtividade de 
sólidos totais por vaca e por hectare. É uma lição 
interessante para qualquer país que tenha a base 
da produção de leite a pasto.

FIGURA 3 - EVOLUÇÃO PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DE GORDURA E PROTEÍNA POR HECTARE

Fonte: New Zealand dairy statistics – 2020 - 2021 (www.dairynz.co.nz/dairystatistics), dados trabalhados pelos autores
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Produção e mercado 
do leite na China

A China passou a ser destaque no comércio 
internacional de lácteos a partir de 2005, 
quando intensificou sua produção domés-

tica de leite e, ao mesmo tempo, se transformou no 
principal país importador. Razões para isso: aumen-
to da renda real nas últimas duas décadas e mudan-
ças nos hábitos alimentares da população

Com isso, o setor lácteo mundial tornou-se um 
pouco mais complexo e passou a conviver com novos 
patamares de preços. Uma reflexão sobre a evolução 
dos principais indicadores do setor lácteo daquele 
país nos últimos cinco anos é objetivo deste artigo. 
Os dados são referências internacionais mensais de 
preços do leite ao produtor, estrutura de produção 
e dados do setor lácteo chinês, compartilhados pelo 
IFCN-International Farm Comparison Network.

Apesar de aumentos sucessivos e contínuos de 
demanda por lácteos, ainda assim a última década 
foi marcada por conjuntura de relativa estabilida-
de no mercado global de lácteos, com preços bru-
tos ao produtor no intervalo de US$ 0,30 a US$ 
0,40/kg, com média de US$ 0,38/kg no período 
de 2011 a 2020. 

No caso da China, o país conseguiu quadruplicar 
sua produção na década de 2000, passando de 7 
milhões de t para 28 milhões de t, em 2010. Nes-
ta última década não conseguiu manter o mesmo 
crescimento, ficando praticamente estável ao fechar 
2020 na sexta posição no ranking global, com 29 
milhões de t. 

A produção de leite, que antes vinha de peque-
nos produtores, passou por grandes transforma-
ções, viu surgir fazendas de grande porte e com 
maior escala de produção. A tabela 1 ilustra alguns 
dos principais indicadores do setor lácteo da China, 
num período mais recente, de 2016 a 2020.  

Nos últimos cinco anos, a produção chinesa de 
leite tem se mantido com crescimento baixo: 1,2% 
ao ano. Mas se observam grandes mudanças estru-
turais. A principal delas é a redução no número de 
fazendas, cerca de 20% ao ano. Em 2006, eram 2,4 
milhões; em 2016, 1,3 milhão; em 2020, somente 520 
mil. Apesar de pequena redução no número total 
de vacas (1,5% ao ano), as fazendas estão crescen-
do 23,8% ao ano em número médio de vacas e em 
27,2% em volume de leite por fazenda.

MERCADO GLOBAL

Lorildo Aldo Stock e José Luiz Bellini Leite

Na primeira década de 2000, a China conseguiu quadruplicar sua produção de leite, 
passando de 7 milhões de t para 28 milhões de t. Na década seguinte, ficou praticamente 
estável, fechando em 29 milhões de t.

A produção de 
leite na China 
saltou de 7 
bilhões de t, 
em 2000, para 
29 bilhões de t, 
atualmente
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TABELA 1 - PRINCIPAIS INDICADORES DO SETOR LÁCTEO DA CHINA, NO PERÍODO 2016 A 2020

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do IFCN Dairy Report 2021 (2021)

INDICADOR DA  
ATIVIDADE LEITEIRA UNIDADE

INDICADORES DE DESEMPENHO 
DA ATIVIDADE LEITEIRA

2016 2017 2018 2019 2020 MÉDIA 
16/20

ESTRUTURA DA PRODUÇÃO
Producão de leite (vaca e búfala) milhões de toneladas SCM/ano 28,6 25,8 29,1 30,4 32,8 29,3
Quantidade de vacas milhares 5.000 4.700 4.600 4.700 5.060 4.812
Quantidade de fazendas milhares 1.300 1.100 900 720 520 908
Producão de fazenda kg SCM/dia 60 64 89 116 173 100
Vacas por  fazenda quantidade média 4 4 5 7 10 6
Produtividade por vaca kg SCM/vaca/ano 5.710 5.483 6.322 6.477 6.472 6.093
CONSUMO
População milhões de habitantes 1.383 1.390 1.395 1.400 1.405 1.395
Consumo milhões de toneladas LE/ano 40,5 40,0 40,5 43,4 44,8 41,8
Consumo per capta kg LE/habitante/ano 29 29 29 31 32 30
MERCADO
Captação % sobre porodução 84% 86% 87% 86% 86% 86%
Exportação % sobre porodução 05% 09% 13% 2,0% 2,0% 13%
Importação % sobre consumo 23,8% 29,3% 311% 32,2% 32,2% 29,7%
Autossuficiência % sobre consumo 77% 72% 70% 70% 70% 72%
Preços do leite ao produtor U$$/100 kg SCM 63 62 58 56 56 59
Preços do concentrado U$$/100 kg 36 33 36 32 35 35
Custo do concentrado  
por 100kg de leite (3|1) U$$/100 kg 12 11 12 11 12 12

Margem sobre concentrado  
por 100kg de leite (3|1) U$$/100 kg 50 51 45 45 45 47

Particioacão da margem  
por 100kg de leite (3|1) % sobre preço 81% 82% 79% 80% 80% 80%

FIGURA 1 - FATORES DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE LEITE DA CHINA, NO PERÍODO 2016 A 2020

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do IFCN Dairy Report 2019

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE VACAS NA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DO LEITE DA CHINA
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA PRODUTIVIDADE NA VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO DO LEITE DA CHINA
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Pelo lado da oferta, a produtividade animal está 
na média de quase 6.100 kg/vaca/ano. Que outras 
vias de crescimento da produção de leite poderiam 
ser consideradas? A taxa de crescimento pode ser 
decomposta em duas variáveis: número de vacas e 
produtividade por vaca. Conforme a figura 1, na mé-
dia do período, ocorre na China redução do número 
de vacas à taxa média de 1,5% ao ano, ao mesmo 
tempo em que a produtividade das vacas vem cres-
cendo 2,8% ao ano.

     
CRESCIMENTO POPULACIONAL IMPULSIONA
CONSUMO DE LEITE NA CHINA: 0,5% AO ANO

A China tem aproximadamente 1,4 bilhão de ha-
bitantes. Além disso, o crescimento da renda real da 
população induziu o aumento de consumo, além de 
incorporar um grande contingente de novos consu-
midores no mercado. No período de 2016 a 2020, o 
percentual de consumo oriundo da importação cres-
ceu de 23,8% (2016) para 32,2% (2020), incremento 
de 8,4% em cinco anos, com média de 1,7% por ano. 

Com a estagnação do crescimento da produção, 
com 72% de autossuficiência, o desafio tem sido 
atender à demanda da população. Além do cresci-
mento populacional, pode haver mudanças na renda 
real e dos hábitos alimentares, de forma a alterarem 
o quantitativo per capita. 

Pela figura 2 observam-se diferenças entre os 
anos, em que a participação do consumo per capita 

impacta diferentemente nos anos. Mas, na média do 
período, não houve mudanças em termos do consu-
mo per capita. Portanto, em termos gerais, há evi-
dência de que na China o crescimento do consumo, 
de 0,5% ao ano, decorre unicamente do crescimen-
to populacional. 

O nível de preços brutos médios ao produtor foi 
de US$ 0,59/kg, na média do período. Isso equivale 
a cerca de 60% acima do patamar médio de preço 
ao produtor estimado pelo IFCN. Nesse contexto, 
quais regiões do planeta poderão ampliar o supri-
mento de leite nesta década? 

O Brasil reúne potencial para aumentar a oferta 
de leite para o mercado doméstico e internacional 
em função das seguintes particularidades: vasto ter-
ritório, boas condições climáticas, disponibilidade 
de água, disponibilidade de terra, tecnologia e know 
how para produção de até três safras de milho na 
mesma área, pastagem de inverno, largo potencial 
de incremento da produtividade da terra, mão de 
obra e animais, entre outros fatores. 

A atividade leiteira no Brasil está a caminho da 
profissionalização e tecnificação, a exemplo de 
outras atividades bastante competitivas da agro-
pecuária brasileira. Para fazer uma comparação, o 
patamar de preço (brutos) ao produtor brasileiro, 
equivalente a US$ 0,39/kg de leite, como média 
para os últimos cinco anos: o preço do leite ao pro-
dutor chinês está quase 50% mais alto.

Lorildo Aldo Stock e José Luiz Bellini Leite, analistas da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

FIGURA 2 - FATORES DE CRESCIMENTO DO CONSUMO DE LEITE NA CHINA, NO PERÍODO 2016 A 2020

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do IFCN Dairy Report 2021 (2021)
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Atenção à nutrição em 
todas as etapas da vida 
das vacas de leite

A Vaccinar Nutrição Animal coloca à disposição 
dos produtores de leite programas nutricionais 
ideais para as várias fases da criação – começan-
do com as bezerras, tendo atenção às novilhas 
e às fêmeas no pré-parto e contribuindo com o 
sucesso das vacas em lactação. 
“Temos soluções para todas as etapas. São ra-
ções e suplementos desenvolvidos especial-
mente para atender às necessidades dos bo-
vinos de leite quanto aos teores de vitaminas 
e compostos minerais adequados à criação”, 
explica Fabiano Bueno, gerente de nutrição de 
ruminantes da Vaccinar.
O cuidado com a nutrição das bezerras é o ponto 
de partida para o sucesso da produção da vaca 
no futuro. Com esse compromisso, a Vaccinar 
oferece a Linha Bio+, composta por Bio Imune 
Bezerra e BIo Hidrat.
“A prioridade aqui é oferecer um suplemento 
que protege as bezerras contra a enfermidade 
mais importante dessa fase inicial, a diarreia. 
Nesse sentido, a saúde dos recém-nascidos é 
fundamental. Inclusive porque é importante ter 
bezerras que estejam bem preparadas para en-
frentar todo e qualquer desafio na fase inicial de 
vida.”, reforça Bueno.
Bio Imune Bezerra foi desenvolvido para estimu-
lar o sistema imune das bezerras, tornando-o 
mais forte para vencer os desafios sanitários. O 
produto é diluído no leite e/ou sucedâneo lác-
teo, na proporção de 100 gramas por dia em dois 
tratos. “Esse suplemento pode ser oferecido des-
de o primeiro dia de vida até o final do aleita-
mento”, informa o gerente de nutrição da Vacci-
nar, destacando que o uso de Bio Imune Bezerra 
proporciona redução da intensidade da diarreia 
ou, em caso de ocorrência da enfermidade, recu-
peração mais rápida dos animais.
Bio Hidrat é indicado para os animais acometi-
dos por diarreia para evitar quadros agudos de 
desidratação. Sua composição inclui eletrólitos, 
sais minerais e fontes energéticas ideais para a 
reposição das necessidades das fêmeas no início 
da vida. “A diarreia é responsável por 1 em cada 

2 problemas sanitários na criação de bezerras. É 
muito importante que os criadores tenham Bio 
Hidrat à mão para oferecer para sua reidratação 
mais rápida”, explica Fabiano Bueno.
O especialista da Vaccinar ressalta que é essen-
cial cuidar bem da nutrição e da saúde das be-
zerras. “Elas representam o melhor investimento 
das fazendas de leite. Afinal, serão as responsá-
veis pela produção de leite no futuro”.
Qualifeed HD Bezerra é a ração inicial para as 
bezerras. Sua composição é especial. A ração é 
mini peletizada para facilitar o consumo. “Esse 
produto foi desenvolvido especialmente para as 
bezerras. Ela é perfeitamente adequada ao siste-
ma digestivo dos animais muito jovens, tem alta 
digestibilidade e aromas lácteos para aumentar 
a palatabilidade. Comprovadamente, essa ração 
é o reforço nutricional ideal para ajudar no de-
senvolvimento das bezerras”, diz o gerente de 
nutrição da Vaccinar. Adicionalmente, Qualifeed 
Bezerra contribui para a formação ruminal, pro-
cesso que também ajuda a vaca a ter rúmen me-
lhor desenvolvido no futuro.
A Vaccinar também tem linha completa de pro-
dutos nutricionais para as vacas em lactação. 
Um dos destaques é DairyFat, gordura protegida 
à base de óleo de palma, rico em ácidos graxos, 
que potencializa a oferta de energia, contribuin-
do para o balanço energético no período inicial 
da lactação. “É nesse período que a vaca precisa 
de mais energia. E DairyFat está ali para ajudar 
nesse suporte”, detalha Bueno. Com isso, reforça 
o técnico da Vaccinar, a vaca consegue aumentar 
a produção de leite, inclusive com mais gordura.
A nutrição de qualidade é essencial para as fê-
meas leiteiras – desde a fase inicial da criação 
até a lactação –, dando-lhes mais condições de 
desenvolvimento corporal e, no futuro, de pro-
dução de leite. “A Vaccinar está ao lado dos pro-
dutores de leite, desenvolvendo suplementos e 
rações para os diferentes períodos da vida, tendo 
como objetivo final o melhor resultado econômi-
co na fazenda”, destaca o gerente de nutrição de 
ruminantes, Fabiano Bueno.

Vaccinar desenvolve suplementos e rações para bezerras a vacas em lactação, 
contribuindo para o seu desempenho e maior produção de leite.
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PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO CRESCIMENTO POPULACIONAL NO CONSUMO DE LÁCTEOS DA CHINA
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO CONSUMO PER CAPITA NO CONSUMO DE LÁCTEOS DA CHINA
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VOLUMOSO

O Brasil, além de ampla extensão territorial, 
é um país tropical com clima favorável ao 
crescimento de gramíneas e leguminosas 

forrageiras na maior parte do ano. É fator positivo 
também para a exploração de pastagens no país 
a expertise adquirida pela pesquisa e extensão 
rural, que tem possibilitado avanços significativos 
baseados tanto no desenvolvimento de novos cul-
tivares como no refinamento das técnicas de uso 
e manejo dos pastos.

Assim, a importância das pastagens no Brasil 
pode ser analisada sob dois aspectos. Primeiro, 
o econômico, baseado na predominância de sua 
utilização como base alimentar da pecuária, o que 
tem se traduzido em uma importante vantagem 
competitiva em relações a outros países, propor-
cionando menor custo de produção em compara-
ção aos sistemas confinados. Segundo, o aspecto 
ambiental, ligado à grande extensão das áreas de 

pastagens e à enorme capacidade de fixação de 
carbono atmosférico. Quando bem manejadas, as 
pastagens podem contribuir significativamente 
para a neutralização de gases de efeito estufa. 

Além disso, as pastagens têm possibilitado a 
expansão de cultivos como milho, soja e cana-
-de-açúcar, dentre outros, por meio do uso de 
sistemas de produção integrados e pelo aumento 
de produtividade das forrageiras. O uso de culti-
vares melhoradas tem promovido a intensificação 
da produção e contribuído para evitar a abertura 
de novas fronteiras agrícolas, reduzindo assim a 
pressão sobre matas e florestas nativas. Por outro 
lado, a degradação de pastagens continua sendo 
um sério problema ambiental, que pode ser re-
vertido com a adoção de técnicas de manejo já 
disponíveis e com o apoio de políticas públicas.

Apesar da redução das áreas de pastagens, 
notadamente de pastagens nativas, observada nas 

Pastagens impulsionam a
pecuária de leite no Brasil
O uso de forrageiras de qualidade e de elevado potencial produtivo, associado às técnicas 
apuradas de manejo, tem promovido ganhos crescentes na produtividade por animal e 
por área.

Antônio Vander Pereira, Carlos Augusto de Miranda Gomide, Domingos Sávio Campos Paciullo e Juarez Campolina Machado

O cultivo de 
forrageiras 
melhoradas tem 
possibilitado a 
intensificação 
da produção 
pecuária
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últimas décadas, houve crescimento da produção 
pecuária. Entre 2000 e 2020, a produção anual de 
leite no Brasil aumentou de 20 bilhões para 35 bi-
lhões de litros, salto de quase 80% no período. No 
Censo Agropecuário de 1996, as forrageiras culti-
vadas representavam 56% da área total de pasta-
gens, enquanto em 2017 esse percentual aumentou 
para 71%. Esse período coincide com aumento no 
número de cultivares de gramíneas forrageiras dis-
ponibilizadas pela pesquisa (figura 1), como tam-
bém pelo grande avanço das técnicas de manejo, a 
partir de maior intensificação da produção.

Convém destacar que até a década de 1980, os 
sistemas pecuários no Brasil eram predominante-
mente extensivos e tinham como base o uso de 
pastagens de gramíneas pouco produtivas e de 
baixo valor nutricional, o que resultava em baixas 
taxas de lotação e de desempenho animal (ganho 
de peso e produção de leite) e, consequentemen-
te, de produtividade. Os ganhos produtivos eram 
obtidos pela extensão das áreas de pastagens 
destinadas à alimentação dos animais. 

O aumento do custo da terra, dos insumos e de 
mão de obra, além da pressão ambiental que limita 
a abertura de novas áreas agrícolas, tem exigido 
cada vez mais o uso de estratégias que contribu-
am para aumentos de produtividade e lucrativida-
de. Dentre estas estratégias destaca-se o uso de 
cultivares forrageiras mais produtivas e de melhor 
valor nutritivo, além da intensificação do manejo de 
pastagens. O manejo intensivo de pastagens pre-
coniza o aumento da produção animal e por área, 
buscando elevar a rentabilidade do produtor. Essa 

mudança de paradigma tem propiciado a produ-
tores de leite e de carne ganhos de produtividade, 
rentabilidade e melhoria na qualidade de vida.

FORRAGEIRAS PARA SISTEMAS
DE PRODUÇÃO DE LEITE A PASTO

As gramíneas mais representativas nos sistemas 
de produção são as pertencentes aos gêneros Bra-
chiaria e Panicum, espécies que ocupam a maioria 
das pastagens. Na safra 2019-2020, representavam 
98% das sementes forrageiras comercializadas. No 
gênero Brachiaria, a cultivar Marandu (B. brizan-
tha), lançada em 1984, tem papel de destaque nos 
sistemas de produção animal a pasto, sendo hoje a 
principal forrageira cultivada no país. Característi-
cas como alta produção de forragem, fácil multipli-
cação por sementes, rápido estabelecimento, boa 
cobertura do solo, alta capacidade para competir 
com plantas invasoras e alta flexibilidade para o 
manejo, suportando tanto o pastejo contínuo como 
o rotacionado, fazem dessa cultivar uma excelente 
opção para produção de leite sob pastejo.    

Outras cultivares lançadas posteriormente 
significam alternativas de diversificação, com 
destaque para as cultivares Xaraés, de elevado 
potencial produtivo, BRS Piatã, com boas carac-
terísticas nutricionais, e a BRS Paiaguás, que tem 
como principal vantagem em relação às demais a 
maior tolerância à seca. Além deste aspecto, apre-
senta-se como opção de uso por período mais 
prolongado durante a fase de transição chuvas/
seca, impactando na redução de custos com ali-
mentos conservados.

EVOLUÇÃO DA OFERTA DE NOVAS CULTIVARES DE GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS NO BRASIL

Fonte: Embrapa Gado de Leite

ANTES DE 1960 APÓS 1960 1970 1980 1990 2000...

jaraguá,
gordura,
colonião,
elefante

Cynodon,
pangola, B.
decumbens

B. 
decumbers
cv Basilisk,
ruziziensis,
humidicola

P. maximum
Tobiatã,
Centenário,
B. 
brizantha,
Marandu,
A. gayanus

P. maximum
Vencedor,
Mombaça,
Tanzânia,
P. 
pupureum,
Pioneiro

Brachiaria 
sp: Xaraés, 
Piatã, 
Mulato 
II; BRS 
Paiaguás, 
BRS 
Integra; 
P. maximum 
Massai, BRS 
Zuri, BRS 
Tamani, 
BRS 
Quênia; 
P. 
pupureum 
BRS Kurumi 
BRS 
Capiaçu
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As forrageiras tropicais são caracterizadas por apresentar elevado potencial produtivo 
e possibilitar o uso das pastagens durante todo o ano. Contudo, sua qualidade nutricional é 
comparativamente inferior ao das forrageiras de clima temperado, principalmente por apre-
sentarem maior conteúdo de fibras de baixa digestibilidade.

No entanto, o melhoramento de forrageiras possibilitou o desenvolvimento de cultivares 
melhoradas, com elevado potencial produtivo, resistência a pragas e ampla adaptação am-
biental. Em um futuro próximo serão disponibilizadas cultivares com melhor qualidade nutri-
cional e para tolerância a estresses ambientais, como solos úmidos, seca prolongada e frio.

A disponibilidade de cultivares com características adaptativas diferenciadas tem possi-
bilitado a escolha de forrageiras com base na adaptação ambiental e formas de utilização. 
Assim, as principais cultivares forrageiras para cada condição de cultivo e uso, são:

Pastejo extensivo: - B.brizantha (cvs. Marandu, Xaraés, BRS Paiaguás e Piatã), híbrido de 
B.brizantha x B.ruziziensis (cv. BRS Ipyporã) e Panicum maximum (cvs. Tanzânia, Mombaça, 
BRS Zuri, BRS Tamani e BRS Quênia); 
Pastejo em sistema rotacionado: B.brizantha (cvs. Marandu, Xaraés, BRS Paiaguás e Pia-
tã), híbrido de B.brizantha x B.ruziziensis (cv. BRS Ipyporã), Panicum maximum (cv. Tanzânia, 
Mombaça, BRS Zuri, BRS Tamani e BRS Quênia), capim-elefante (cv. BRS Kurumi) e Cynodon 
(cvs. BRS Lua, Tifton 85, Tifton 68 e Coast-cross); 
Solos úmidos: B.humidicola (cv. BRS Tupi) e Setaria sphacelata (cv. Kazungula);
Solos de baixa fertilidade: B.decumbens (cv. Basilisk)
Picado verde e silagem: capim-elefante (cv. BRS Capiaçu)
Sistemas integrados: B.ruziziensis (cvs. Kennedy e BRS Integra) 

Para escolha da cultivar mais adequada, deve-se observar não somente a sua adaptação ma-
cro ambiental, mas também as condições de cultivo, manejo, exigências climáticas, de fertilidade 
do solo e a resistência em relação às pragas e doenças prevalentes na propriedade e na região.

Forrageiras para pastejo, 
picado verde e silagem

Adicione confi ança
à equação

BovacillusTM é um suplemento 
probiótico natural com cepas 
de Bacillus termoresistentes, 
indicado para gado leiteiro  em 
todos os estágios.
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VOLUMOSO

Antônio Vander Pereira, Carlos Augusto de Miranda Gomide, Domingos Sávio Campos Paciullo e Juarez Campolina Machado 
são pesquisadores da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

Também o gênero Panicum apresentou de-
manda expressiva nas últimas décadas, desde o 
lançamento das cultivares Tanzânia e Mombaça, 
especialmente em sistemas de produção de leite 
mais intensivos. Contudo, a cultivar Tanzânia é 
susceptível à doença da mancha foliar, causada 
pelo fungo Bipolaris maydis, o que tem provoca-
do maior preferência pela cultivar Mombaça. A 
cultivar BRS Zuri, lançada em 2014, tem ganhado 
espaço nos sistemas de produção intensivos, pela 
qualidade e produtividade. 

A mais nova cultivar lançada, BRS Quênia, se 
destaca pelo alto potencial produtivo, além de 
apresentar menor alongamento de colmos, o que 
facilita o manejo, quando comparada às outras 
forrageiras do gênero Panicum. Todas essas cul-
tivares requerem manejo cuidadoso em relação às 
alturas de entrada e saída no pastejo rotacionado 
e bastante atenção com a reposição de nutrientes 
ao solo, via adubação química, tendo em vista a 
alta exigência nutricional das plantas.

As gramíneas da espécie Pennisetum purpu-
reum, conhecidas popularmente como capim-e-
lefante, estão presentes na maioria das proprie-
dades, sendo as cultivares Napier e Cameroon as 
pioneiras em sistemas de produção de leite. Essa 
forrageira apresenta grande importância para su-
plementação volumosa, tanto na forma de verde 
picado como na forma de silagem. O uso do ca-
pim-elefante para o pastejo direto teve início na 
década de 1980. 

Duas cultivares, lançadas recentemente pela 
Embrapa, têm se destacado como opções forra-
geiras para corte e pastejo, o que tem motivado 
a adoção por muitos produtores. A cultivar BRS 
Capiaçu apresenta elevado potencial produtivo, 
sendo recomendada para formação de capineira 
para corte e fornecimento como verde picado ou 
para produção de silagem. Essa cultivar apresen-
ta como vantagens a alta produtividade (50 t/ha/
ano) de matéria seca e o baixo custo da silagem. 
A outra é a cultivar BRS Kurumi, de porte baixo, 

o que facilita o manejo da pastagem, sendo re-
comendada para uso no sistema de lotação rota-
cionada. Além disso, essa cultivar se destaca pelo 
excelente valor nutritivo, sendo indicada inclusive 
para vacas em lactação.

Forrageiras do gênero Cynodon têm sido impor-
tantes na alimentação de bovinos de leite visando 
a intensificação da produção. Essas forrageiras são 
caracterizadas pela alta produtividade e o excelen-
te valor nutritivo, entretanto são exigentes quanto 
à fertilidade do solo e precisam ser bem manejadas. 
As principais cultivares deste gênero são: Florona, 
Florarkirk, Coast-Cross, Tifton 68, Tifton 85 e BRS 
Lua (grama estrela roxa). Pelas suas característi-
cas, as cultivares deste gênero são consideradas 
boas alternativas para vacas leiteiras. 

DISPONIBILIDADE DE CULTIVARES PARA
DIFERENTES REGIÕES E BIOMAS DO PAÍS

O desenvolvimento de cultivares forrageiras 
tem sido o principal vetor das tecnologias gera-
doras de impacto na pecuária nacional. Desde a 
década de 1970, o trabalho de pesquisa em me-
lhoramento genético de forrageiras tem continu-
amente disponibilizado novas cultivares para os 
diferentes sistemas de produção e adaptadas às 
mais diversas regiões e biomas do país. As cul-
tivares melhoradas constituem a tecnologia de 
menor custo, menor risco e maior impacto sobre 
os sistemas de produção animal, sendo acessível à 
maioria dos produtores. 

O programa de melhoramento de forrageiras 
desenvolvido pela Embrapa é um dos mais bem 
sucedidos em todo o mundo. As cultivares lança-
das pela empresa predominam nas pastagens bra-
sileiras e estão presentes na maioria dos países 
tropicais. Para o futuro, os programas de melhora-
mento de forrageiras continuarão desenvolvendo 
cultivares inovadoras, voltadas para sistemas de 
produção específicos e ambientes sujeitos a es-
tresse ambiental, bem como adaptadas aos efeitos 
das mudanças climáticas.

O melhoramento 
genético de 
forrageiras tem 
disponibilizado 
cultivares para 
diferentes 
sistemas de 
produção
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O programa de melhoramento genético de 
forrageiras, conduzido pela Embrapa Gado 
de Leite, desenvolveu a primeira cultivar de 

Urochloa ruziziensis ou Brachiaria ruziziensis, como 
o capim era antes denominado cientificamente. Essa 
cultivar foi desenvolvida para as condições de solo 
e clima no Brasil e recebeu o nome de BRS Integra 
por se destinar aos sistemas de ILPF (Integração 
Lavoura, Pecuária e Floresta). 

Segundo o pesquisador Fausto Souza Sobrinho, 
que conduziu os estudos, comparada à cultivar atu-
almente disponível no mercado (cv. Kennedy), a BRS 
Integra apresenta maior produção de forragem na 
entressafra, quando o capim está solteiro na área. 
“Esse diferencial, no período de seca, torna a culti-

var adequada à ILPF, podendo contribuir com o au-
mento de produtividade desses sistemas”, explica.

Acrescenta ainda que a cultivar de ruziziensis 
cv. Kennedy sempre teve como fator limitante não 
ter sido desenvolvida especificamente para as con-
dições de solo e clima brasileiras. “Apesar de pos-
suir boa adaptação às nossas diferentes condições 
ambientais, a cultivar cv. Kennedy apresenta menor 
produção de forragem se comparada a cultivares 
de outras espécies de brachiaria, como brizantha 
ou decumbens”. 

Segundo o pesquisador, isso acontece princi-
palmente no inverno, durante a entressafra das la-
vouras, quando nos sistemas integrados de cultivo 
as forrageiras se encontram sozinhas na área ou 

Pesquisa desenvolve 
uma nova cultivar de 
Brachiaria ruziziensis
BRS Integra é a nova cultivar desenvolvida para a condições de solo e clima do Brasil. 
Garante alta produtividade e plena adaptação em sistemas que integram lavoura, 
pecuária e floresta.

acompanhadas apenas pelo componente florestal. 
Ao manter a produtividade alta no inverno, a BRS 
Integra pode ser aproveitada tanto como forragem 
para alimentação do gado na entressafra quanto 
como palhada para o próximo plantio das lavouras.

Sobrinho explica ainda que, embora a brizantha e 
a decumbens possuam maior área cultivada no país, 
a ruziziensis vem aumentando seu espaço com o in-
cremento do ILPF.  A espécie tem sido muito utili-
zada nesses sistemas devido à melhor adaptação à 
sobre semeadura em relação às demais.  

O também pesquisador da Embrapa Gado de 
Leite, Alexandre Brighenti, aponta outra vantagem: 
“A ruziziensis também é mais sensível a herbicidas, 
demandando doses mais baixas na dessecação pré-
-semeadura de cultivos em sistemas de plantio dire-
to”. Além disso, a produção de sementes da espécie 
é uniforme, pois só floresce uma vez por ano, tor-
nando o seu controle mais fácil.

RECOMENDAÇÕES DA PESQUISA
PARA O CULTIVO DA BRS INTEGRA

Composta por plantas vigorosas, de porte mé-
dio, com altura entre 80 cm a 110 cm, a BRS Inte-
gra possui boa capacidade de cobertura do solo e o 
crescimento tende a ser ereto. Suas folhas possuem 
o terço final arqueado e medem, em média, 25 cm 
(comprimento) e 1,5 cm (largura). A planta apresenta 
colmos finos e alta taxa de perfilhamento tanto basal 
como axilar (perfilhos aéreos). 

No campo experimental da Embrapa Gado de 
Leite, em Coronel Pacheco-MG, o florescimento 
ocorre nos meses de fevereiro e março e a matu-
ração das sementes, em abril e maio. Comparati-
vamente à cv. Kennedy, a produção de forragem 
total e palhada da nova cultivar no outono/inver-
no (período seco em boa parte do país) é maior. 
Indicada para o bioma Mata Atlântica, a BRS In-
tegra se adapta a solos de média a alta fertilidade, 
podendo ser cultivada desde o nível do mar até 
1.800 m de altitude.

Os pesquisadores recomendam evitar o plantio 
em áreas de várzeas úmidas ou sujeitas a alagamen-
tos. Se a semeadura for exclusiva, ou seja, para a for-
mação do pasto, o solo deve ser preparado de forma 
convencional, efetuando-se arações e gradagens, 
conforme a necessidade e a condição do terreno. Na 
semeadura, é necessária atenção especial ao con-
trole de plantas daninhas para não comprometer o 
estabelecimento e a longevidade da pastagem. 

No caso de plantios consorciados, nos sistemas 
integrados de cultivo, a semeadura poderá ser re-
alizada concomitantemente às lavouras. Outra for-
ma é realizar o plantio com atraso de alguns dias 
em relação à lavoura, a fim de evitar ou reduzir a 
competição inicial com a mesma e, ainda, por meio 
da sobre semeadura próxima à colheita da lavoura. 
Outros cuidados específicos: 

Calagem - deve ser realizada com antecedência 
mínima de 60 dias em relação à data prevista para 

Rubens Neiva

BRS Integra 
apresenta plantas 
vigorosas, de até 
110 cm de altura, 
colmos finos 
e alta taxa de 
perfilhamento
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Originária da África, a boa adaptabilidade a solos de baixa fertilidade e a diferentes climas 
e latitudes, além da agressividade na competição com plantas daninhas e do bom desempenho 
animal, fizeram da braquiária quase um sinônimo de pastagem. Cultivada em regiões tropicais, 
a gramínea possui uma centena de espécies. Além da ruziziensis, outras bastante conhecidas e 
utilizadas no Brasil são decumbens, brizantha e humidicola.

De um total 180 milhões de hectares de pastagens no país, 80% pertencem ao gênero Bra-
chiaria. Ou, melhor, pertenciam. Recentemente, os pesquisadores reclassificaram quase todas 
as brachiarias para o gênero Urochloa. A reclassificação segue critérios taxonômicos (normas 
de classificação), cuja função é organizar vegetais e animais, facilitando o estudo e a identifi-
cação dos organismos vivos. Dessa forma, cada planta ou animal ganha nome (gênero) e so-
brenome (espécie), mas mudanças podem ocorrer para facilitar o trabalho de quem pesquisa.

Foi o que aconteceu com a Brachiaria. No entanto, por questões legais, desde a última 
reclassificação, a nomenclatura científica para o capim braquiária passa a ser “Urochloa (si-
nonímia, Brachiaria)” ou “Brachiaria (sinonímia, Urochloa)”. A sorte é que, para o produtor, 
nada muda e a brachiaria pode continuar sendo chamada de brachiaria, como fizemos nesta 
reportagem. O mesmo serve para as expressões idiomáticas e ninguém precisa “vasar na uro-
chloa” se quiser sair rapidamente de algum lugar. “Vasar na braquiaria” continua ainda sendo 
uma forma válida de se retirar

O novo nome da Brachiaria: Urochloa
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a semeadura, com base nos resultados da análise de 
solo, visando alcançar 50% de saturação por bases, 
utilizando-se de calcário dolomítico, nas condições de 
baixo teor de Mg+2 aplicado antes da aração do solo, 
aumentando assim a eficiência na correção da acidez. 

Adubação de estabelecimento ou de plantio - 
precisa ser baseada nos resultados da análise de 
solo. Nas condições tropicais, os maiores limitantes 
em relação à fertilidade do solo estão relacionados 
aos baixos teores de fósforo e à acidez dos solos. 
Sendo assim, recomenda-se apenas a aplicação de 
adubação fosfatada, na base de 100 kg/ha de P2O5, 
distribuídos no fundo dos sulcos ou a lanço. A apli-
cação do potássio deverá ser realizada quando o 
teor de potássio trocável no solo for inferior a 50 
mg/dm3, numa dose de 80 a 100 kg/ha de cloreto 
de potássio (KCl). 

Adubação de manutenção/cobertura - deve ser 
realizada 60 dias após a semeadura, sendo recomen-
dada a aplicação de 200 kg de N e K2O e 50 kg de 
P2O5 por hectare/ano, fracionada em três aplicações 
iguais (início, meio e final da época chuvosa). O adu-
bo fosfatado poderá ser aplicado de uma única vez 
no início da estação chuvosa. As adubações devem 
ser realizadas ao longo da estação das águas, quando 
as condições de umidade do solo forem favoráveis. 

Semeadura - pode ser realizada tanto com má-
quinas quanto a lanço, utilizando sementes de alta 
qualidade entre 2 e 10 kg/ha de sementes puras 
viáveis. Quando o propósito é a semeadura direta, 
visando apenas a produção de palhada, normalmen-
te se recomenda menores quantidades de sementes. 
Semeaduras a lanço requerem maiores quantidades 
de sementes, que devem ser aumentadas quando o 
objetivo for a formação e o estabelecimento rápido 
de uma pastagem. 

Cigarrinhas-das-pastagens - A BRS Integra é 
suscetível às cigarrinhas das pastagens, assim como 
a cv. Kennedy.

CULTIVAR DE ALTA PRODUTIVIDADE E
VOLTADA PARA USO EM SISTEMAS ILPF

O fato de só haver uma cultivar de ruziziensis 
disponível no mercado de sementes, sem informa-
ções detalhadas sobre seu potencial forrageiro, 
dificultava a expansão da área cultivada. “O au-
mento crescente da área cultivada com ruziziensis 

levou a Embrapa Gado de Leite a pesquisar no-
vas cultivares capazes de atender à demanda da 
pecuária brasileira”, conta Souza Sobrinho.  Se-
gundo ele, o desenvolvimento da espécie primou 
pela obtenção de cultivares de alta produtividade 
e boa qualidade da forragem. 

A possibilidade do uso em sistemas de ILPF, que 
se expandiram na última década, traçou o caminho 
do desenvolvimento das pesquisas. “O programa 
de melhoramento teve como estratégia a seleção 
recorrente fenotípica, que se baseia em ciclos de 
avaliação, identificação e seleção dos melhores indi-
víduos e sua recombinação para obtenção de novas 
populações melhoradas, ou seja, com frequências 
mais elevadas dos alelos desejáveis”. 

A existência de variabilidade genética entre 
progênies e/ou plantas de ruziziensis para todas as 
características avaliadas, observada nos primeiros 
ciclos, tem impulsionado o programa de melhora-
mento genético da espécie e mostrado a possibili-
dade de seleção de genótipos superiores. 

Ao final do terceiro ciclo de seleção foram ob-
tidas 14 populações melhoradas para avaliações 
posteriores. Essas populações foram identificadas 
basicamente pela superioridade em relação à pro-
dutividade e à qualidade da forragem. A população 
denominada ‘REC 2’ destacou-se nas avaliações 
posteriores, incluindo os ensaios para determinação 
do valor de cultivo e uso sob corte (VCU), realiza-
dos entre 2013 e 2016.  

O material genético também foi testado sob pas-
tejo, seguindo as normas de VCU do MAPA-Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 
2016 a 2018. Nesses ensaios de pastejo, a população 
‘REC 2’ mostrou-se semelhante à cultivar comercial 
(cv. Kennedy) tanto em produtividade de forragem 
como em desempenho animal. 

Semelhanças entre as duas cultivares também 
foram verificadas em ensaios comparativos da pro-
dutividade de leite de vacas mestiças. Nesse caso, 
embora a produtividade animal tenha sido semelhan-
te, a BRS Integra confirmou os resultados obtidos 
nos ensaios de VCU sob corte, produzindo maiores 
quantidades de forragem e de folhas e menores quan-
tidades de material morto na época seca do ano, além 
de apresentar melhor relação entre folhas e caules na 
maior parte do ano, comparado à Kennedy.

Rubens Neiva é jornalista da área de comunicação da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

“A ruziziensis também e mais sensível a herbicidas, demandando 
doses mais baixas na dessecação pre-semeadura de cultivos em 
sistemas de plantio direto”

VOLUMOSO INOVAÇÃO

Ações voltadas para neutralidade de carbo-
no e sustentabilidade no setor lácteo têm se 
tornado foco de pesquisas e práticas cada 

vez mais disseminadas. O protagonismo é comparti-
lhado por instituições públicas e empresas privadas, 
apresentando-se como pauta constante na mídia e 
simpósios, sempre atrelada a recomendações de ur-
gência e de absoluta necessidade para continuidade 
dos negócios não só na cadeia láctea, como também 
em muitas outras atividades produtivas no Brasil e 
no mundo. 

O pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Luiz 
Gustavo Pereira, destaca a importância de deba-
tes sobre mudanças climáticas e as estratégias de 
manejo para reduzir as emissões de carbono da 

pecuária de leite. “O mundo está se mobilizando na 
descarbonização da economia”, diz. Realçando a 
importância da pecuária bovina na produção de ali-
mentos, ele explica que a alimentação do gado não 
compete com a humana, como se propaga. “É pre-
ciso quebrar paradigmas e ajustar o debate global 
que culpa a vacas pelas mudanças climáticas”, cita. 

Já o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, 
Alexandre Berndt, observa que 16% das emissões 
de gases de efeito estufa têm origem na produção 
de metano. No entanto, apesar de um terço das 
emissões brasileiras ser oriundas da agropecuária, 
ele afirma que o setor possui condições de cumprir 
o acordo de reduzir sua emissão em 30% até 2050 
e que pode, inclusive, prestar serviços ambientais 

Reduzir emissões de 
carbono: novo desafio 
para o setor leiteiro
Produtores, indústrias e pesquisadores estão envolvidos em ações voltadas para redução 
ou neutralização das emissões de carbono. É a nova ordem ambiental, que sugere práticas e 
também lança produtos.

Rubens Neiva

Sistema compost 
barn: estrutura 

para validação de 
tecnologias para 

redução da emissão 
de carbono
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Além do trabalho de analisar os cenários da fa-
zenda, o processo será validado, garantindo que de 
fato foi neutralizado. “Outro ponto importante é que, 
dessa parceria, vai se originar o primeiro grupo de 
especialistas em pecuária leiteira de baixo carbono 
do Brasil”, explica ela. Estarão envolvidos pequenos, 
médios e grandes produtores de São Paulo, Para-
ná, Minas Gerais e Goiás, de diferentes sistemas 
de produção. Pesquisadores e técnicos avaliarão 
o perfil tecnológico e as emissões de carbono nas 
propriedades. Desse marco zero será feito o plane-
jamento individualizado e, por meio do acompanha-
mento mensal, as devidas adequações.

“Vamos medir os impactos gerados com animais 
Girolando e Holandês, em ambiente fechado e aber-
to. Esta parceria vai gerar conhecimento que será 
compartilhado com o setor”, cita Martins. A Embra-
pa Gado de Leite terá duas vitrines, que vão mos-
trar as tecnologias disponíveis para a redução das 
emissões de carbono: Compost Barn (confinado) e 
Leite Verde (produção a pasto). Serão implantadas 
as tecnologias para converter esses sistemas em 
carbono neutro e realizadas ações para divulgá-las 
para técnicos e produtores interessados.

Convém destacar que o primeiro passo nesse 
sentido aconteceu há cerca de dois anos, quando 
a Nestlé e a Embrapa Pecuária Sudeste fecharam 
acordo desenvolver estudos para uma pecuária de 
leite de baixo carbono. Desde então, a iniciativa 
tem envolvido diretrizes voltadas para manejo do 
solo, bem-estar animal, tratamento e destinação 
de dejetos, além da concepção de uma calculadora 
para mostrar o balanço de carbono em diferentes 
biomas e sistemas de produção. Para isso, conta 
com apoio da Embrapa Informática Agropecuária, 
responsável pela adaptação de modelos matemáti-
cos e de métricas que, por meio de um componente 
de software, contabilizará o balanço de carbono 
nas propriedades.

MAIS EFICIÊNCIA EM KG DE LEITE
PRODUZIDO POR CO² EMITIDO

Com um plano traçado também há algum tempo, 
técnicos do grupo Unium, marca institucional das 
cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, do Para-
ná, têm se empenhado para administrar os princi-
pais gargalos na emissão de gás carbônico (CO2) 
na atividade leiteira. De acordo com o coordena-

Atendendo às tendências das pesquisas aqui citadas e às recomendações definidas pela re-
cente COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), realizada em no-
vembro de 2021 em Glasgow, na Escócia, surgiu há alguns meses nas gôndolas dos supermerca-
dos um produto final: o leite NoCarbon, produzido na Guaraci Agropastoril, fazenda localizada 
em Itirapina-SP. Além de garantir a neutralidade no balanço de carbono, assegurado pela ONG 
Iniciativa Verde, a novidade atua com duas outras referências: bem-estar animal, certificado pelo 
Instituto Certified Humane Brasil, e produção orgânica, certificada pelo IBD. 

Na gestão do projeto está o médico veterinário e sócio da empresa, Luis Fernando Laranja 
da Fonseca. O projeto surgiu de parceria com a Fazenda da Toca, ocupando área originalmente 
destinada à pecuária leiteira com cerca de 150 ha de pastagens e lavouras orgânicas. Desde 2018, 
a propriedade vinha passando por um processo de aprendizado e desenvolvimento do conceito 
que norteia o NoCarbon, culminando com o lançamento do leite nas versões integral e desnata-
do, que pode ser adquirido inicialmente em alguns pontos nas cidades de São Paulo e São Carlos.

“Temos a visão clara de que a sociedade precisa repensar a maneira de como produzir ali-
mentos, adotando modelos que reduzam ou neutralizem as emissões de CO2, um dos grandes 
promotores do efeito estufa e do aquecimento climático. Com o lançamento desta nova opção 
de leite, podemos estar iniciando um movimento que não só dialoga com um consumidor cada 
vez mais atento e preocupado com o futuro como também contribua para o que o próprio setor 
incorpore tal tema na sua forma de ser e agir”, diz Fonseca. 

Destaca ainda que o papel educativo assumido, principalmente no pilar da neutralidade de 
carbono, é o que dá nome ao leite e que também batiza lançamentos mais recentes: queijo fresco, 
queijo Minas Padrão, ricota fresca e a bebida fermentada Kefir. Todos carbono zero.

Carbono zero nas gôndolas

na luta contra a emissão de gases que provocam o 
aquecimento global. “Os solos são o maior sumidou-
ro terrestre de carbono e a agropecuária, além de 
ser parte do problema, é também parte da solução 
dessa questão”, destaca. 

De acordo com ele está seu colega de unidade de 
pesquisa, o eng. agrônomo André Monteiro Novo. 
“Para reduzir o impacto das emissões de gases na 
atmosfera é necessário traduzir a ciência em inova-
ção no campo, o que depende das ações de trans-
ferência de tecnologias ao produtor”. André ressal-
ta a importância da parceria entre a indústria e o 
poder público nesta empreitada, citando ações que 
já ocorrem em outras partes do mundo. “A fazenda 
experimental da Universidade de Wageningen, na 
Holanda, tem ações efetivas de sustentabilidade am-
biental na produção de leite”, exemplifica. 

Seguindo esse formato, a Nestlé tem efetivado 
parcerias com unidades de pesquisas no país. A 
mais recente, em julho do ano passado, foi firmada 
com a Embrapa Gado de Leite e tem como desafio 
desenvolver tecnologia para uma pecuária de leite 
‘Net Zero’. O projeto integra o compromisso global 
da empresa de neutralizar as emissões de carbono 
de suas operações, já prevendo redução de 20% até 
2025 e 50% em 2030.    

Com duração de três anos, o trabalho se divide 
em quatro eixos principais: plano de adequação 
para conversão inicial de 20 propriedades leiteiras 
em produção ‘Net Zero’ em diferentes biomas e sis-
temas de produção; cursos de capacitação presen-
ciais e à distância sobre práticas para mitigação da 
emissão de carbono e adoção de agricultura rege-
nerativa na produção de leite; transformação de dois 
sistemas de produção da Embrapa (confinamento e 
a pasto) em carbono neutro; estímulo à criação de 
soluções inovadoras e focadas nos desafios da con-
versão proposta.

PESQUISAS ENVOLVEM DIFERENTES 
ESTADOS E PROPRIEDADES LEITEIRAS  

“O propósito da ação é contribuir para que os 
produtores brasileiros adotem técnicas sustentáveis 
visando à produção de leite carbono neutro. Este de-
safio será compartilhado entre os pesquisadores da 
Embrapa, os técnicos da Nestlé e os produtores par-
ticipantes”, explica Paulo do Carmo Martins, pesqui-
sador da Embrapa Gado de Leite. Segundo Bárbara 
Sollero, gerente de Desenvolvimento do Fornecedor 
e Qualidade da Nestlé, há um compromisso assumido 
de levar oito das 20 fazendas ao balanço neutro de 
carbono e a reduzir a emissão nas demais. 

Estudos em 
sistemas de 

integração lavoura-
pecuária-floresta 
têm quantificado 
entradas e saídas 

de carbono do solo

Fo
to

: E
pa

m
ig

/E
ra

sm
o 

Pe
re

ira



-  100  - -  101  -ANUÁRIO LEITE ANUÁRIO LEITE

dor ambiental da Frísia, Francis Bavoso, as ações 
estão sendo prioritariamente voltadas para mini-
mizar e neutralizar a emissão de CO² por meio de 
plantio direto, gestão do consumo de água, gestão 
do dejeto e redução do uso de fertilizantes quími-
cos, rotação de culturas, melhoramento genético e 
maior eficiência na conversão alimentar. 

“Precisamos de ações sustentáveis no campo 
para buscar a maior eficiência em kg de leite pro-
duzido por CO² emitido”, diz ele. Além de lácteos, 
o projeto envolve dois outros negócios do grupo: 
farinha de trigo e suinocultura. Por isso, a Unium 
desenvolve programas de gestão de estrume e 
aplicações de tecnologia; reflorestamento a partir 
de mudas nativas em mais de 3 mil ha, além de 
preservação, redução e uso consciente de recur-
sos hídricos. “Carbono é nosso componente-cha-
ve em vários atributos do solo, como aumento 
da porosidade, melhor infiltração e retenção de 
água”, completa Bavoso. 

Com outra linha de pesquisa, a Epamig come-
ça a medir índices de carbono e água em sistemas 
integrados de produção.  Os estudos estão sendo 
realizados em Uberaba-MG e devem quantificar 
entradas e saídas de carbono do solo, bem como a 
quantidade de água utilizada para cada quilograma 
de forragem produzida em sistema de integração 
lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. De 

acordo com dados do IBGE, no Brasil as pastagens 
constituem a base da produção da pecuária bovina 
e ocupam cerca de 150 milhões de ha. 

Os experimentos foram iniciados nesta sa-
fra agrícola e terão duração de dois anos. Serão 
plantadas mudas do eucalipto Corymbia citrio-
dora, com sementes de milho lançadas entre os 
renques das árvores em consórcio com braquiária 
Marandu. Como parâmetro, os estudos serão re-
alizados ao lado de uma pastagem degradada e 
de uma mata nativa. “As entradas de carbono se-
rão avaliadas por meio da estimativa de carbono 
presente na matéria seca de cada espécie vegetal 
acumulada mensalmente. As saídas serão avalia-
das por meio da estimativa de carbono emitido do 
solo”, explica Franco.

O carbono constitui a base da vida na terra. 
Por meio da fotossíntese, a energia da luz solar é 
captada e faz ligações entre os átomos de carbono, 
reação que forma moléculas orgânicas. Uma parte 
dessas moléculas é usada como fonte de energia 
pelas próprias plantas e retorna à atmosfera na for-
ma de dióxido de carbono (CO2). A outra parte é 
fixada na biomassa vegetal, em especial na madeira 
e no solo, por meio dos processos de decomposi-
ção do material orgânico. O acúmulo do carbono 
no solo é favorecido pelo desenvolvimento das cul-
turas e por práticas de manejo e de conservação. 

Rubens Neiva é jornalista da área de comunicação da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

INOVAÇÃO INOVAÇÃO

Vários estudos já demostraram que o co-
lostro bovino e seus componentes atuam 
sobre importantes atividades biológicas 

quando administrados a adultos, crianças e animais, 
de modo que seus benefícios podem se estender 
muito além do período neonatal. Isso se dá por 
conter compostos bioativos, como fatores imunoló-
gicos, polipeptídeos, lactoferrina, lactoperoxidase, 
hormônios e fatores de crescimento. A grande ho-
mologia existente entre essas moléculas faz com que 
o uso desse alimento, rico nutricionalmente, atue no 
desenvolvimento de novas terapias que podem aju-
dar a equilibrar o sistema imunológico e o metabo-
lismo de quem consome.   

No manejo das fazendas é recomendada a in-
gestão de colostro equivalente a 10-12% do peso 
corporal do bezerro na primeira alimentação até 
seis horas após o nascimento, seguido do uso de 
leite de transição na alimentação por até 5 dias, de-
pendendo do protocolo seguido. Dados de 2017 da 
Emater-RS estimam que cerca de 2 bilhões de litros 
de colostro/ano sejam descartados, desperdiçando 
um alimento rico nutricionalmente, além de afetar o 
meio ambiente.  

Para corrigir tal desajuste, em março daquele ano 
foi assinado o Decreto 9.013 com o novo RIISPO-
A-Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal, ampliando o uso 
do colostro, desde que sejam seguidas as condi-
ções adequadas de pasteurização. Em locais como 
Nova Zelândia, Canadá e alguns países da Europa, 
o colostro é considerada matéria-prima de valor 
agregado e fazendas recebem incentivos para sua 
comercialização. 

Os produtos elaborados são, na maioria, su-
plementos alimentares na forma em pó e cápsulas 
contendo elevada concentração de imunoglobulinas 
– conhecido como colostro hiperimune –, capazes 
de aprimorar o sistema imune, proporcionar rápida 
recuperação muscular para atletas e interferir po-
sitivamente no metabolismo como um todo. Nesse 

Colostro hiperimune: super 
alimento para melhorar a 
saúde de quem consome
A grande semelhança existente entre moléculas do colostro tem promovido o 
desenvolvimento de novas terapias voltadas para o equilíbrio do sistema imunológico e 
do metabolismo de bezerros e humanos.

Wanessa Araújo Carvalho e Mariana Magalhães Campos

Pesquisas com 
colostro devem 
gerar formulações 
vacinais, utilizando-
se de vacas como 
“biofábricas”
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sentido, a Embrapa Gado de Leite e a Embrapa Su-
ínos e Aves, juntamente com o Instituto Adolfo Lutz 
e a Fiocruz, têm investido na produção de colostro 
hiperimune para tratamento da Covid-19. 

As pesquisas passarão por algumas fases distin-
tas que visam: i) identificar formulações vacinais e 
protocolos de imunização de vacas no período pré-
-parto capazes de desencadear respostas imunoló-
gicas robustas em bovinos; ii) caracterizar o efeito 

Produtos 
garantem para 
o consumidor 
neutralidade 
no balanço de 
carbono
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Fonte: Adaptado de Blum e Hammon (Livestock Production Science, Volume 66, Issue 2, October 2000)

TABELA 1 - COMPOSIÇÃO DO COLOSTRO, LEITE DE TRANSIÇÃO E LEITE AO LONGO DAS PRIMEIRAS ORDENHAS PÓS-PARTO  

INGREDIENTES UNIDADE COLOSTRO DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 LEITE

MATÉRIA SECA (G/L) 245 190 160 155 153 122

ENERGIA BRUTA (MJ/L) 6,0 4,8 3,9 3,8 3,8 2.8

GORDURA (G/L) 64 56 46 50 50 39

EXTRATOS NÃO NITROGENADOS (G/L) 25 40 42 43 46 49

PROTEÍNA TOTAL (G/L) 133 85 62 54 48 32

AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS (MJ/L) 6,0 4,8 3,9 3,8 3,8 2.8

(MMOL/L) 390 230 190 140 115 ND 39

AMINOÁCIDOS NÃO-ESSENCIAIS (MMOL/L) 490 290 240 170 140 ND

IMUNOGLOBULINA (G/L) 64 56 46 50 50 39

(G/L) 81 58 17 12 - <2 2.8

LACTOFERRINA (G/L) 1,84 0,86 0,46 0,36 - -

TRANSFERRINA (G/L) 0,55 0,44 0,39 0,21 - -

FOSFATASE ALCALINA (ΜKAT/L) 19 8 3 2 1 4

TNF-Α (ΜG/L) 5 ND ND ND 3 <2

INSULINA (ΜG/L) 65 35 16 8 7 1

GLUCAGON (ΜG/L) 0,16 0,08 0,08 0,05 0,03 0,01

PROLACTINA (ΜG/L) 280 180 150 120 ND 15

HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (ΜG/L) 1,4 0,5 <1 <1 <1 <1

FATOR DE CRESCIMENTO SEMELHANTE A INSULINA-I (ΜG/L) 310 195 105 62 49 <2

FATOR DE CRESCIMENTO SEMELHANTE A INSULINA-II (ΜG/L) 150 - - - - -

neutralizante do colostro, leite de transição, soro e 
anticorpos purificados das classes IgG e IgA sobre 
o vírus SARSCoV2 em experimentos laboratoriais; 
iii) buscar parcerias para escalonamento de com-
ponentes vacinais e produção de colostro, leite de 
transição e soro hiperimune; iv) confirmar a efeti-
vidade da ingestão ou suplementação de colostro 
e leite bovino hiperimune na prevenção e no tra-
tamento da Covid-19, por meio de ensaios clínicos 
randomizados, utilizando pacientes que apresentem 
diferentes quadros clínicos. 

O projeto teve início em 2021, sob liderança da 
pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Wanessa 
Araújo Carvalho, e as formulações vacinais, que in-
cluem estratégias com o uso de nanotecnologia para 
melhorar o desenvolvimento de resposta imunológi-
ca e produção de anticorpos com atividade neutrali-

zante em bovinos, serão empregadas para viabilizar 
o uso de vacas como “biofábricas”. 

Essa pesquisa está alinhada ao máximo aprovei-
tamento de produtos de origem animal, colocando 
o Brasil em situação privilegiada em relação ao 
emprego de vacas para desenvolvimento de produ-
tos biotecnológicos para seres humanos e animais, 
agregando valor à matéria-prima láctea bovina, 
amplamente difundida no mundo. Espera-se que 
em futuro próximo o país possa dominar a comer-
cialização de colostro hiperimune, como forma de 
prevenção de doenças, trazendo ganhos diretos em 
termos de saúde pública e agroindústria leiteira. 

MOLÉCULAS BIOTIVAS NO COLOSTRO
E SEU EFEITO SOBRE A SAÚDE HUMANA

O colostro é a primeira secreção da glândula Wanessa Araújo Carvalho e Mariana Magalhães Campos, pesquisadoras da Embrapa Gado de Leite, de Juiz de Fora-MG.

mamária após o parto. É composto por uma mistura 
de secreções lácteas e constituintes do soro sanguí-
neo de mamíferos vertebrados. Sua composição é 
formada, principalmente, por imunoglobulinas (an-
ticorpos), células de defesa (leucócitos), fatores que 
controlam o crescimento celular, hormônios, fatores 
antimicrobianos específicos e nutrientes, que se 
acumulam na glândula mamária no período de ges-
tação. 

O colostro bovino é de grande importância para 
o sistema imune dos neonatos devido à placenta 
desses animais, que é do tipo sindesmocorial, ou 
seja, separa os suprimentos sanguíneos da vaca e 
do bezerro, não permitindo a transferência dos anti-
corpos durante a gestação, como ocorre com outros 
mamíferos. Dessa forma, o bezerro nasce sem anti-
corpos, dependendo exclusivamente da transferên-
cia passiva dessas moléculas da vaca, via colostro. 

A absorção desses anticorpos é feita no intesti-
no delgado do bezerro nas primeiras horas de vida, 
através das junções mais largas entre as células que 
compõem o epitélio desse órgão. Cerca de 24 horas 
após o parto, as células do intestino praticamente 
não absorvem mais as imunoglobulinas presentes no 
colostro. Contudo, é benéfica para alimentação dos 
bezerros de 3 até 5 dias, como leite de transição. 
Esse alimento propicia maior desenvolvimento das 
vilosidades intestinais e microbiota ruminal e intes-
tinal, também agindo como protetor local do trato 
gastrointestinal. 

Mas não é só de anticorpos que o colostro é 
composto. As propriedades energéticas, composi-
ção e propriedades físicas do colostro bovino va-
riam de acordo com o número de lactações, raça, 
nutrição, idade e doenças às quais a vaca foi expos-
ta. Destaque também para os macro e micronutrien-
tes presentes em altas concentrações no colostro. 
Os carboidratos, proteínas e gorduras estão natural-
mente disponíveis no colostro, juntamente com mi-
nerais, como cálcio, sódio, magnésio, potássio, zinco 
e vitaminas A, B2, B9, B12 e D. Esses nutrientes atu-
am como catalisadores nas funções do corpo, como 
metabolismo energético, fornecendo componentes 
importantes para o desenvolvimento muscular, neu-
ro desenvolvimento e atividade tecidual. 

Os fatores de crescimento semelhantes à insulina 
(IGF-I e IGF-II) e epidérmico (EGF) também estão 
presentes no colostro e atuam ativamente, estimu-
lando o crescimento, a diferenciação e a maturação 
celular. Os IGFs dietéticos podem ter efeito direto 
nas células epiteliais do trato gastrointestinal, aju-
dando na recuperação do epitélio e em tratamento 
de doenças inflamatórias. Em conjunto com o EGF, 
os IGFs também podem ajudar a modular o desen-
volvimento da epiderme, glândula mamária e intes-

tino. A sequência de aminoácidos do IGF-I bovino 
purificado é idêntica à do IGF-I humano, propi-
ciando papel importante no crescimento infantil e 
apresentando efeito anabólico e de recuperação 
muscular em adultos. A lactoferrina, a lisoenzima e a 
lactoperoxidase constituem alguns dos componen-
tes antimicrobianos mais abundantes no colostro, 
auxiliando no combate a bactérias, vírus e fungos 
no corpo, inibindo o crescimento de agentes infec-
ciosos como Escherichia coli, Salmonella spp. 

Diversos trabalhos demonstraram efeito benéfico 
da lactoferrina e da lactoperoxidase contra o vírus 
herpes simplex tipo-1 (HSV-1), vírus da imunodefi-
ciência humana-1 (HIV-1) e citomegalovírus humano 
por meio da ação direta e regulação do metabo-
lismo de ferro. Um atributo especial da lisozima é 
sua interação com outros componentes do colostro, 
demonstrando efeito sinérgico com lactoperoxida-
se, lactoferrina e imunoglobulina A (IgA), formando 
imunocomplexos com ação bactericida. 

USO DE VACAS COMO ‘BIOFÁBRICAS’
PARA PRODUÇÃO DE ANTICORPOS

A concentração dos diversos isótipos e sub-
classes de anticorpos presentes na secreção láctea 
variam de acordo com a espécie mamífera. Em bovi-
nos, por não apresentarem mecanismos fisiológicos 
de imunidade passiva transplacentária, o colostro 
apresenta concentrações altas de anticorpos, que 
variam entre 50-100mg/mL nos primeiros dias e 
decaem, progressivamente, até o quinto dia pós-
-parto, podendo somar até 2 kg de anticorpos por 
lactação, dependendo da produtividade e resposta 
imunológica individual de cada vaca. 

A obtenção de colostro hiperimune, caracteriza-
do por ser rico em anticorpos obtidos a partir de 
estratégias de vacinação de vacas no período pré-
-parto com antígenos específicos, tem despertado 
atenção da indústria tanto para o incremento da 
atividade agropecuária, mitigando o efeito de al-
gumas doenças que podem ser letais para bezerros 
via imunização passiva, quanto para o uso de vacas 
como ‘biofábricas’ para produção de anticorpos uti-
lizados na prevenção e tratamento de doenças em 
seres humanos, inclusive para infecções causadas 
pelos vírus HIV e influenza. 

Nesse sentido, o estabelecimento de protocolos 
eficientes e seguros de vacinação para obtenção 
de colostro hiperimune bovino, rico em anticorpos 
neutralizantes, se fazem necessários para atender 
hoje diversos mercados. Lembrando que o consumo 
de colostro deve ser feito mediante o conhecimento 
de padrões sanitários e após pasteurização, evitan-
do a transmissão de doenças indesejáveis de impor-
tância para saúde dos animais e do homem.

INOVAÇÃO
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INSUMOS

O mercado de genética bovina cresceu 21% 
em 2021, segundo relatório anual da AS-
BIA-Associação Brasileira de Inseminação 

Artificial. O levantamento aponta expressiva expan-
são dos números envolvendo produção e comercia-
lização de sêmen de raças em geral, que somaram 
ao longo do ano 28.706.330 doses, volume bem su-
perior às 23.705.584 doses do ano anterior (2020). 

As raças leiteiras acompanharam a tendência. 
O total de doses vendidas somou 5.558.098 doses 
em 2021 (quadro 1), cerca de 310.000 doses a mais 
que o ano anterior. Continua elevada a demanda dos 
selecionadores e produtores de leite pelo sêmen im-
portado – foram 4.077.095 doses no ano. A entrada 
de doses de sêmen de bovinos no mercado nacional 
aumentou 40.4% entre 2020 e 2021, alcançando 
35.898.394 doses.

Com isso, o total de matrizes leiteiras insemi-
nadas alcançou no período 2.223.239, sendo Minas 
Gerais o estado que mais inseminou, com 662.289 
fêmeas, seguido do Rio Grande do Sul, com 313.790; 
Paraná, com 306.040; e Santa Catarina, 262.952. No 

quadro geral, a pecuária leiteira brasileira inseminou 
11,9% do total de vacas e novilhas (quadro 2), índice 
superior aos 10,5% obtidos em 2020. 

“Nos últimos anos, o setor de inseminação artifi-
cial brasileiro vem registrando crescimento constan-
te, revelando que cada vez mais produtores investem 
nas estratégias de reprodução que visam aumentar 
produtividade, eficiência e sustentabilidade dos re-
banhos, contribuindo com ganhos importantes para 
toda a cadeia produtiva do leite e da carne”, avalia o 
diretor executivo da Asbia, Cristiano Botelho.

   
EXPORTAÇÃO DE SÊMEN APTIDÃO 
LEITE SOMOU 397.773 DOSES EM 2021

A Asbia também revela que a inseminação ar-
tificial foi usada em 4.463 municípios brasileiros, 
representando aumento de 4,1% no alcance da 
tecnologia em relação a 2020. Já a coleta de sêmen 
em 2021 somou um total de 23.919.732 doses em 
todo o país, de janeiro a dezembro. Este número 
consolida crescimento de 61% face ao ano ante-
rior, quando foram coletadas 14.899.623 doses. Já 

Mercado de sêmen cresce 
e inclui maior demanda da 
pecuária leiteira
Em 2021, foram inseminadas 2.223.239 matrizes leiteiras, o que representou 11,9% do 
total de vacas e novilhas. No quadro geral, o mercado de genética cresceu 21%.

A cada ano 
cresce o número 
de produtores 
que investem 
em estratégias 
ligadas à 
reprodução
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GRÁFICO 1 - TOTAL DE DOSES APTIDÃO LEITE 
VENDIDAS

2018

2019

2020

2021

4.208.867

4.627.717

5.248.057

5.558.098

Fonte: Associação Brasileira de Inseminação Artificial; Cepea Esalq/USP. Elaboração: Cepea Esalq/USP

GRÁFICO 2 - TOTAL DE DOSES APTIDÃO LEITE 
IMPORTADAS

2018

2019

2020

2021

3.408.846

3.587.718

3.696.428

4.077.095

as importações de genética cresceram 12% (foram 
adquiridas 11.978.662 doses do exterior no decor-
rer do ano, contra 10.978.662 em 2020). 

A exportação de genética brasileira para o ex-
terior também chama a atenção, segundo Botelho. 
Em 2020, 508.096 doses de sêmen foram vendidas 
– no ano passado, esse número subiu para 865.737, 
ou seja, crescimento exponencial de 70%. A esta-
tística ilustra a valorização do sêmen produzido no 
Brasil e sua influência internacional. “É a prova de 
que mais e mais produtores e empresas internacio-
nais estão investindo na nossa genética”.

Tal demanda significou que de 2020 para 2021 a 
exportação de sêmen cresceu 70%. 

Segundo o relatório da Asbia, 467.964 doses 
de aptidão corte foram exportadas para dez países 
durante 2021, totalizando 193.510 doses a mais do 

que em 2020. A exportação de doses de aptidão lei-
te também cresceu, saltando de 233.642, em 2020, 
para 397.773, em 2021. Por outro lado, as importa-
ções de genética bovina cresceram 12%. No geral, 
foram adquiridas 11.978.662 doses do exterior no 
decorrer do ano, contra 10.978.662 em 2020.

Após considerar que 2021 foi um ano marca-
do pelo crescimento expressivo do mercado de 
sêmen, Cristiano Botelho revela que tem previ-
sões positivas para este ano. “Nos primeiros nove 
meses de 2021, as exportações de genética bra-
sileira aumentaram 84% e a coleta de doses cres-
ceu 70%. É um crescimento que tem tudo para 
acelerar, mas, para isso, precisamos do apoio do 
governo para continuar contribuindo para o de-
senvolvimento da agropecuária nacional e para a 
missão de alimentar o mundo”.

Fonte: Associação Brasileira de Inseminação Artificial; Cepea Esalq/USP. Elaboração: Cepea Esalq/USP

GRÁFICO 3 - TOTAL DE DOSES APTIDÃO LEITE EXPORTADAS

2018

2019

2020

2021

163.404

201.374

233.642

397.773
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A saúde animal é responsável por 3% a 5% 
do custo de produção do litro de leite. Po-
rém, tem participação essencial no sucesso 

da atividade leiteira. Afinal, vaca doente é vaca im-
produtiva. E cada dia sem produção de leite aumen-
ta o peso das despesas sem receita.

Os números divulgados pelo Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Produtos para Saúde Animal 
(Sindan) mostram que os produtores de leite, além 
dos pecuaristas de corte, avicultores, suinoculto-
res, donos de animais de companhia, criadores de 
equinos e de peixes e outros, investem cada vez 
mais na saúde dos animais. 

Em 2021, o setor apresentou crescimento de 18% em 
faturamento. A receita superou R$ 8,1 bilhões. O Brasil 
é um dos maiores mercados de saúde animal no mundo.

“A pandemia do coronavírus aumentou a deman-
da externa por proteínas animais, que aqueceu o se-
tor enquanto a crise econômica e a alta nos preços 
afetavam o Brasil e direcionavam o consumo interno 
para tipos mais variados de carnes”, publicou o Sin-
dan em seu relatório animal.

O resultado do ano passado não deixou de ser 
surpresa para a entidade, que trabalhava com cres-
cimento de 8,4%. Entre os principais motivos do au-
mento acima das expectativas estão “a alta em ex-
portações, principalmente em carne bovina e suínos, 
crescimento na demanda por proteína, melhoria na 
produtividade do setor agropecuário, aumento no 
número de adoção de pets e relações mais próximas 
entre os animais de companhia e os tutores, o que 
intensificou o cuidado”.

O vice-presidente executivo do Sindan, des-
tacou que “quase todos os importadores da carne 
do Brasil aumentaram suas demandas. Somando 
isso a uma busca maior por eficiência na produção 
agropecuária e um movimento do mercado de valo-
rização do bem-estar dos animais, isso rendeu um 
crescimento expressivo no setor de saúde animal. 
Além disso, temos visto uma grande movimentação 
no setor pet. Com o aumento no número de animais 
de companhia nos lares brasileiros, os tutores co-
meçaram a investir mais na saúde e bem-estar dos 
animais, movimentando o mercado”.

E quanto à pecuária leiteira? Os bovinos re-
presentam mais de 50% do mercado de produtos 
para saúde animal no Brasil. Desse total, o segmento 
de leite participa com 15% a 20%, sendo a tercei-
ra maior atividade, após pecuária de corte e pets. 
Assim, os bovinos de leite representam cerca de R$ 
850 milhões em faturamento para a indústria vete-
rinária. Trata-se de um negócio bastante relevante.

O Sindan projeta 2022 mais difícil, embora acre-
dite que o desempenho da indústria de produtos 
para saúde animal fique acima da expectativa. “São 
estimados aumentos nos preços de suplementos e 
produtos terapêuticos, baixo crescimento na expor-
tação, alta nos custos de produção, alta demanda 
por vacinas e estabilização do mercado pet. As pro-
jeções para 2022 são de que o segmento cresça cer-
ca de 12% e continue estável nos próximos anos”, 
publicou a entidade em seu relatório anual.

PROJEÇÃO DA INDÚSTRIA  
VETERINÁRIA PARA 2022 

Bovinos: crescimento de 10,5% para animais 
sem aftosa – Virada do ciclo da pecuária com pres-
são no preço da arroba; repasse dos preços dos 
laboratórios por conta dos insumos; aumento de 
pressões ambientais; possíveis embargos por moti-
vações políticas; baixo crescimento em exportação 
e diminuição do mercado de aftosa. 

Aves: crescimento de 9,9% – Aumento nos custos 
de produção; mercado interno aquecido para ovos e 
carne de frangos; manutenção de preços elevados. 

Suínos: crescimento de 13,3% – Retomada do 
plantel de suínos da China; diminuição de exporta-
ções; alta demanda por vacina e mais medicamen-
tos; queda no uso de antimicrobianos e uso maior de 
aditivos de performance. 

Equinos: crescimento de 9% – Necessidade de 
importar outras fontes de proteínas e crescimento 
linear sem eventos particulares. 

Pets: crescimento de 16,5% – Estabilização da 
curva de crescimento; mercado continua aquecido 
estimulado pelo isolamento social; aumento de pre-
ços e chegada de novos produtos; cuidados mais 
especializados e aumento de medicalização.

Mercado de produtos 
veterinários cresce 18%
Faturamento da indústria superou R$ 8 bilhões pela primeira vez, impulsionado 
pelo aumento da produção de proteínas animais para atender às exportações e pelo 
crescimento do mercado pet.

Fonte: SINDAN

INSUMOS

Mercado movimentou 
85 milhões t de alimentos 
para animais, em 2021

GRÁFICO 1 - PRODUÇÃO DE RAÇÕES 2021 EXPECTATIVA 2022
SEGMENTO 2021 2021 %
AVES 42,6 44,2 3,7

FRANGO DE CORTE 35,4 36,8 4,0

POEDEIRAS 7,19 7,37 2,5

SUÍNOS 19,7 20,4 3,6

BOVINOS 12,2 12,4 1,8

LEITE 6,4 6,5 1,2

CORTE 5,73 5,87 2,5

CÃES E GATOS 3,48 3,67 5,5

EQUINOS 0,631 0,643 2,0

AQUACULTURA 1,45 1,52 5,2

PEIXES 1,35 1,43 5,2

CAMARÕES 0,092 0,097 5,0

OUTROS 0,858 0,870 1,4

TOTAL RAÇÕES 80,8 83,6 3,5

SAL MINERAL 4,12 4,33 5,0

TOTAL GERAL 85,0 88,0 3,5

O Sindicato Nacional da Indústria de Alimen-
tação Animal (Sindirações) estima em  85 milhões 
de toneladas a produção em 2021. Esse montante 
representa crescimento próximo a 4% em rela-
ção a 2020. “Ao longo de dois anos de pandemia, 
o setor de alimentação animal mostrou resiliência 
e superação ao enfrentar inúmeras circunstâncias 
desfavoráveis, como incerteza da disponibilidade 
de matérias-primas, instabilidade logística, acentu-
ada desvalorização cambial, alta dos combustíveis e 
inflação fora de controle. O período também impac-
tado pela importação de insumos, como vitaminas, 
aminoácidos e enzimas. Ainda assim conseguiu re-
gistrar crescimento em ambos os períodos, 2020 e 
2021”, assinalou Ariovaldo Zani, CEO da entidade.

De acordo com levantamento do Sindirações, a 
alimentação para gado leiteiro atingiu 6,4 milhões 
de toneladas, em 2021 – representando 7,5% do to-
tal. A expectativa para este ano é ligeiramente supe-
rior: + 1,2% (6,6 milhões de toneladas).

O Sindirações projeta elevação de 3,5% na 
produção de alimentos para animais, em 2022. “A 

invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe dúvidas em 
relação à segurança alimentar de diversos países, 
em proporção não vista desde a Segunda Guerra 
Mundial”, assinala Zani.

“A amplitude e a duração da punição aplicada à 
Rússia por invadir a Ucrânia prejudicarão a dinâ-
mica da economia mundial, dada a volatilidade dos 
preços, o incremento da inflação e o reduzido cres-
cimento no curto prazo, até a possível debilidade 
das cadeias globais de suprimento e o enfraqueci-
mento dos mercados financeiros integrados no lon-
go prazo”, avalia o CEO do Sindirações. 

Por conta da deflagração do conflito, a logística 
continua representando um grande desafio para o 
fornecimento de insumos. “O preço do transporte 
marítimo já subiu mais de 70%. Este e vários outros 
fatores negativos afetam a contabilidade dos custos 
operacionais da agropecuária. De janeiro de 2020 
para cá, o milho dobrou de preço, enquanto o farelo 
de soja subiu 130%. Ambos são adicionados quanti-
tativamente às rações à taxa média de 70% e 20%, 
respectivamente”, informa Ariovaldo Zani.

Fonte: Sindirações
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Com o seu trabalho e dedicação, a cada ano 
os produtores de leite estão gerando R$ 
53,4 bilhões para a economia brasileira. 

Isso é o dobro da riqueza gerada na produção de 
suínos, o triplo na de ovos e quatro vezes a riqueza 
gerada com a produção de trigo. Se considerarmos 
a agregação de valor até as gôndolas dos super-
mercados, o setor de leite e derivados ultrapassa 
os R$ 120 bilhões/ano.

Por outro lado, a maioria dos 5.568 municípios 
brasileiros tem no leite uma das três principais fon-
tes de geração de emprego e renda permanentes. 
O leite é a única atividade do agronegócio brasilei-
ro que interioriza efetivamente a criação de rique-
za em todo o Brasil. E é o alimento mais completo 
que a população de baixa renda tem ao seu dispor.

Apesar de toda importância econômica, social 
e nutricional, o produtor de leite era, até pouco 
tempo, a única classe produtora do agronegócio 
brasileiro que não tinha uma entidade que repre-
sentava e defendia os seus interesses específicos. 
Foi por este motivo que, em 12 de julho de 2017, um 
conjunto de produtores de leite criou a Associação 
Brasileira de Produtores de Leite – ABRALEITE.

A ABRALEITE já nasceu forte, com um número 
expressivo de representantes dos produtores de 
todos os estados brasileiros, e também de técni-
cos. Mas, era importante ir até onde o produtor 
está, que é no interior do Brasil. E foi isso que a 
ABRALEITE fez nestes primeiros anos, criando 
raízes profundas para que esta entidade tivesse al-
tivez, força e voz!

A ABRALEITE está completando seus primeiros 
cinco anos. Neste curto tempo de vida, promoveu a 
união da classe dos produtores de leite e criou elos 
fortes com os demais setores do agronegócio para 
a defesa de interesses comuns. Também estabeleceu 
canais de negociação com os demais elos da cadeia 
de valor de leite e derivados. Ao ser ouvida pelas 
autoridades, a ABRALEITE passou a influenciar na 
formulação de políticas públicas que afetam o setor.

Durante momentos críticos, como a greve 
dos caminhoneiros e a pandemia da Covid-19, a 
ABRALEITE não parou. Ao contrário, intensificou 
suas atividades e teve atuação firme e proativa, ao 

ABRALEITE chega aos cinco 
anos com muitas conquistas
Entidade é jovem, porém já obteve vitórias importantes e tem em andamento dezenas de 
pleitos que beneficiam os produtores de leite.

Geraldo Borges, presidente da ABRALEITE

A ABRALEITE também atuou decisivamente na 
suspensão da vacinação obrigatória contra aftosa, 
tornando mais unidades da federação considera-
das livres da aftosa sem vacinação. Isso reduzirá 
gastos com aquisição, transporte e aplicação de 
vacinas duas vezes ao ano contra essa doença, o 
que gerava transtornos como efeitos colaterais que 
reduziam a produtividade, causavam hematomas 
nos animais e abscessos nas carcaças. Esse feito 
também contribui para melhor posicionar o Brasil 
no comércio internacional de lácteos.

A ABRALEITE angariou respeito e consoli-
dou sua imagem como instituição séria, atuante e 
muito dinâmica, autêntica representante da classe 
produtora de leite de todo o país junto à imprensa 
nacional e aos poderes Executivo (governo fede-
ral e governos estaduais) e Legislativo (Câmara e 
Senado). Atualmente, a ABRALEITE acompanha 
74 projetos de lei e, somente neste ano, quatro leis 
foram sancionadas até o mês de abril. No governo 
federal, a ABRALEITE tem em tramitação três de-
zenas de pleitos.  

A força da ABRALEITE vem da participação 
ativa dos produtores de leite de todo o Brasil. Jun-
tamente com outras entidades e contando com a 
sensibilidade das autoridades, dentre as várias 
conquistas obtidas nesses primeiros cinco anos de 
vida, podemos citar os seguintes destaques:

• Proibição da rehidratação e reenvase de leite 
em pó

• Atuação ativa na suspensão das importações 
predatórias de leite em pó do Mercosul

• Combate às propagandas contra o leite por 
grupos e movimentos radicais veganos

• Retirada de circulação de propagandas, como 
Leite de Coco do Bem da Sucos do Bem, do 
Grupo Ambev

• Combate à fraude econômica no leite UHT, com 
intensificação de fiscalização e autuação de in-
fratores pelas autoridades

• Aprovação no Congresso Nacional e sanção 
presidencial da Lei do Selo Arte

• Regulamentação do leite e derivados A2
• Regulamentação do leite orgânico

• Regulamentação da criação, comercialização e 
exportação de vitelos (bezerros leiteiros), dando 
melhor destino e aproveitamento aos machos

• Participação nos processos de abertura de mer-
cados internacionais para lácteos, como a China

• Criação de nova linha de crédito para retenção 
de matrizes leiteiras 

• Prorrogações coletivas de dívidas de produto-
res de leite em momentos críticos por proble-
mas climáticos e crise do setor

• Suspensão de cobrança de impostos sobre o 
milho importado

• Suspensão de cobrança de impostos sobre ani-
mais registrados e material genético como sê-
men e embriões

• Acompanhamento e apresentação de sugestões 
para os Planos Safra

• Redução de taxas de juros e aumento dos valo-
res para PRONAF e PRONAMP, para pequenos 
e médios produtores

• Isenção de impostos de vários equipamentos e 
implementos agrícolas produzidos no Brasil

• Isenção de impostos sobre equipamentos e 
produtos importados, como robôs ordenha-
dores e conjuntos de insufladores (teteiras de 
borracha)

• Redução da carga tributária nos estados, inciden-
te sobre insumos agropecuários e equipamentos

• Supressão do ICMS sobre o leite no Estado de 
São Paulo, maior mercado consumidor nacional.

Com a ABRALEITE completando os seus pri-
meiros 1.800 dias de vida, o produtor de leite já 
tem a sua casa definitiva. Localizada estrategica-
mente em Brasília, a ABRALEITE está abrindo as 
portas da sua sede, construída, equipada e mobi-
liada com recursos próprios. Nos dias 12 e 13 de 
julho, realiza 1º Fórum Nacional do Leite e a 1ª Fei-
ra de Queijos Artesanais da ABRALEITE e você é 
convidado especial. 

A ABRALEITE agradece a todos os que acredi-
taram e apoiaram a iniciativa da criação dessa as-
sociação e promoveram sua consolidação, e afirma 
que continua atuante em prol dos produtores de 
leite do país e do agro nacional.

evitar descarte de leite e prejuízos aos produtores 
e a todo o setor a partir da liberação de caminhões 
carregados com leite coletado nas propriedades e 
caminhões com lácteos, que estavam retidos.

Todos se lembram que municípios e estados fe-
charam bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes 
e similares e proibiram a realização de feiras-livres. 
Naquele momento, a ABRALEITE solicitou, e foi 
atendida, autorização para que os laticínios e coo-
perativas com SIF pudessem comprar leite de ou-
tras empresas e cooperativas que possuíam selos 
de inspeção de amplitude restrita (SIM e SIE). Esta 
solução permitiu a canalização de produtos para a 
venda feita por empresas com SIF, viabilizando a 
comercialização em todo o território nacional e a 
transformação do leite captado com selos SIM e 
SIE em produtos como leite em pó e UHT, de longo 
tempo de prateleira e de logística fácil, sendo co-
mercializados em todo território nacional. 

“Cadeia do leite 
movimenta R$ 120 

bilhões por ano”, diz o 
presidente da ABRALEITE, 

Geraldo Borges
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“Em cinco anos, a entidade promoveu a união da classe dos produtores 
de leite e criou elos fortes com os demais setores do agronegócio 

para a defesa de interesses comuns. Também estabeleceu canais de 
negociação com os demais elos da cadeia de valor de leite e derivados.”
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A comunidade científica investiga há algum tem-
po a relação entre lácteos e a obesidade. Uma 
meta-análise conduzida com 13 tratamentos 

clínicos realizados até 2015 concluiu que o consumo 
de mais de 500 ml de produtos lácteos aumenta a 
saciedade e, com isso, diminui o apetite, contribuindo 
para o controle de peso (Onvani et al., 2017). 

Uma revisão sistemática sobre o consumo de io-
gurte concluiu que a ingestão desse derivado lácteo 
contribui com o controle de peso e, consequentemen-
te, com a redução da obesidade na população (Eales 
et al., 2015).

Josse et al. (2011) citam que uma dieta com maior 
ingestão de proteínas e lácteos, associada a exercícios 
físicos, promove efeitos maiores de perda de gordura 
total e visceral e ganho de massa magra em mulheres. 
Outro estudo, realizado na Coreia do Sul, mostrou que 
mulheres que consumiam mais de uma porção diária 
de lácteos apresentavam menor risco de obesidade 
(Lee & Cho, 2017).

A relação entre a obesidade em crianças latinas foi 
avaliada por Beck et al. (2017) e os resultados indica-
ram que o consumo de leite integral está associado ao 
risco menor de obesidade severa nesta população. Os 
resultados de Lu et al. (2016) corroboram com essa 
ideia, sugerindo que o consumo de lácteos, de modo 
geral, é inversamente e longitudinalmente associado ao 
risco de obesidade e sobrepeso na infância.

Portanto, do ponto de vista epidemiológico, já exis-
tem muitas evidências científicas associando o consu-
mo de lácteos ao menor risco de obesidade e controle 
de peso. Mas, o que será que os dados da população 
brasileira que consome lácteos mostram sobre isso?

Para essa análise, foram utilizados os dados de 
peso e altura das pessoas que reportaram consumir 
leite e derivados no módulo de consumo individual da 
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do IBGE-
-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa 
pesquisa de consumo é realizada por meio do preen-
chimento de diários alimentares por parte de amostra 

A saúde do consumidor 
e a opção por lácteos
Estudo sugere que brasileiros mais preocupados com o peso tendem a consumir mais 
lácteos, uma relação que remete à saudabilidade.

Kennya B. Siqueira, João Pedro Junqueira Schettino e Marcel de Toledo Vieira

Kennya B Siqueira, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite; João Pedro Junqueira Schettino, estudante de Estatística, e 
Marcel de Toledo Vieira, professor do Depto. de Estatística, ambos da UFJF-Universidade Federal de Juiz de Fora.

significativa da população brasileira com mais de dez 
anos. Para cada respondente, dois dias não sequencias 
são avaliados.

Com esses dados e seguindo as orientações do 
Ministério da Saúde calculou-se o Índice de Massa 
Corporal (IMC), que é a medida usada para avaliar se 
a pessoa está dentro do seu peso ideal em relação a 
sua altura. A tabela 1 apresenta a classificação de IMC 
considerada no trabalho.

 
LEITE NÃO É UM PRODUTO INDULGENTE.
CONSUMO SE DÁ MAIS POR NECESSIDADE 

Os valores de consumo médio e seus respectivos 
desvios padrões foram determinados por uma regres-
são linear não paramétrica que utilizou como variável 
categórica preditora o IMC do informante (baixo, ideal 
ou alto). A figura 1 mostra a relação entre o IMC e o 
consumo de lácteos no Brasil.

Pela figura 1 é possível observar que as pessoas 
com IMC ideal e baixo consomem mais lácteos do que 
aquelas acima do peso. Isso ocorreu para leite fluido 
e outros lácteos (incluindo leite fermentado, leite con-
densado, manteiga, leite com sabor, creme de leite, 
sorvete, doce de leite e nata). Esse resultado sugere 
relação maior entre o consumo de lácteos e o controle 
de peso (seja baixo ou ideal) para a população brasi-
leira, o que está alinhado aos resultados das pesquisas 
internacionais citadas.

No entanto, esse resultado não foi o mesmo para 
todos os derivados. Para leite fluido, as pessoas com 
IMC baixo consomem significativamente mais do que 
aquelas com IMC ideal ou alto. Esse resultado pode 
ser justificado por vários fatores. Considerando que as 

pessoas que têm sobrepeso ou obesidade são aquelas 
que têm acesso à alimentação e estão nessa condição 
devido a escolhas alimentares inadequadas ou exage-
radas, este resultado sugere o que outros estudos já 
mostraram, ou seja, o leite não é um produto indulgen-
te, sendo consumido mais por necessidade do que por 
prazer.

Além disso, o leite faz parte da cesta básica, confi-
gurando-se assim como um dos produtos prioritários 
para as populações em insegurança alimentar. Em adi-
ção, o leite é geralmente recomendado por nutricio-
nistas e médicos em dietas especiais, seja de doentes 
ou desnutridos, que geralmente estão com baixo IMC.

Já para os queijos, o resultado foi diferente. Indi-
víduos com baixo IMC apresentaram menor consumo 
do que aqueles com peso ideal ou acima do peso. Para 
iogurte não houve diferença estatisticamente signifi-
cativa. Portanto, não se pode afirmar nada com relação 
ao controle de peso e o consumo desse produto.  No 
entanto, quando são analisados os outros derivados do 
leite, as pessoas com peso ideal apresentaram maio-
res médias de consumo do que os outros dois grupos, 
reforçando novamente a ideia de que os lácteos estão 
associados ao controle do peso.

Apesar desses dados não indicarem relação causal 
entre controle de peso e consumo de produtos lácte-
os, eles sugerem certa relação de saudabilidade com 
o consumo de lácteos. Ou seja, os brasileiros que têm 
maior preocupação com o seu peso e saúde tendem a 
consumir mais leite e derivados. Assim, em um perío-
do em que a saúde corporal está em alta, não poderia 
haver marketing melhor para incentivar o consumo de 
lácteos no Brasil.

Fonte: Ministério da Saúde (2009)

TABELA 1 - CATEGORIAS NÍVEL DE PESO PADRÃO ASSOCIADAS ÀS FAIXAS DE IMC ADULTO

Classificação IMC
ABAIXO DO PESO ABAIXO DE 18,5

PESO IDEAL 18,5 – 24,9

ACIMA DO PESO ACIMA DE 25

FIGURA 1 - RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ANUAL ESTIMADO DE LÁCTEOS (EM g) E O IMC

IMC ALTOIMC IDEALIMC BAIXO

LEITE FLUIDO QUEIJO IOGURTE OUTROS TOTAL

18.000

13.00

8.000

3.000

0

Fonte: resultados da pesquisa

Para entender o mercado lácteo
A Embrapa Gado de Leite acaba de lançar o livro Na Era 

do Consumidor – Uma Visão do Mercado Lácteo Brasileiro. 
A obra é coletânea de artigos originalmente publicados em 
veículos de comunicação especializados na cadeia produtiva 
do leite. São 43 artigos escritos por 30 autores, especialistas 
no setor.

Os artigos, divididos em cinco seções, fazem um panorama 
do consumo de lácteos no Brasil, analisam o consumo de deri-
vados lácteos, apontam fatores que afetam o consumo, inves-
tigam o consumo de leite e derivados durante a pandemia de 
Covid-19 e refletem a respeito do mercado consumidor sob a 
ótica das redes sociais. A publicação tem a editoria técnica da 
pesquisadora da instituição Kennya Beatriz Siqueira.
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CONSUMO

O conceito de geração é usado há muitos anos 
para se referir a grupos dentro de uma de-
terminada população, conforme o período 

de nascimento. No entanto, mais recentemente, este 
conceito começou a ser empregado com frequên-
cia nos estudos de marketing e comportamento do 
consumidor, pois indica que pessoas que nasceram 
num mesmo período e vivenciaram os mesmos even-
tos sócio-políticos, culturais e ambientais, tendem a 
apresentar comportamento similares.

Atualmente, tal classificação agrupa seis 
gerações convivendo juntas:

1 - Geração silenciosa: nascidos antes de 1950

2 - Baby boomers: nascidos entre 1951 e 1965

3 - Geração X: nascidos entre 1966 e 1980

4 - Geração Y ou Milênios: nascidos entre 1981 
e 1995

5 - Geração Z: nascidos entre 1996 e 2010

6 - Geração Alpha: nascidos após 2011

Neste artigo será abordada a geração Z, que reúne 
indivíduos de 12 a 26 anos e é considerado um gru-
po populacional de grande demanda para a indús-
tria de alimentos. De acordo com estimativa do IB-
GE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 

geração Z representa cerca de 22% da população 
brasileira hoje, perdendo apenas para a geração Y, 
que equivale a 24%.

A geração Z tem sido muito mencionada ultima-
mente por criticar hábitos de consumo da geração 
que a precede, os chamados Milênios. Criaram até 
um termo novo para isso: cringe, se referindo à ver-
gonha alheia. Siqueira et al. (2021) já mostraram que 
não é cringe consumir lácteos no Brasil, visto que a 
geração Z é a que mais consome. Mas, o que eles 
consomem? Baseado em dados do IBGE, a figura 1 
apresenta os principais lácteos ingeridos pela gera-
ção Z e os seus respectivos consumos médios.

Ao contrário do que ocorre com outras gera-
ções, o produto mais consumido pela geração Z 
não é o leite fluido puro, mas, sim, o leite com sabor 
ou achocolatado. Esse produto representa quase 
50% do consumo de lácteos da referida geração, 
evidenciando assim sua preferência. Em termos 
comparativos, esta geração consome três vezes 
mais leite com sabor do que a geração Y, seis vezes 
mais que os Baby boomers e oito vezes mais que a 
geração X e a geração silenciosa.

Diante da queda do consumo de leite fluido 
pelos jovens, muitas organizações internacionais, 
especialmente nos Estados Unidos, sugerem valo-
rizar o consumo de leite com sabor para garantir 
que essa geração atinja os níveis recomendados de 

Lácteos: o que a 
geração Z consome
O produto que tem a preferência da chamada geração Z é o leite com sabor ou 
achocolatado. Representa quase 50% das escolhas do grupo de 12 a 26 anos.

Kennya B Siqueira, João Pedro Junqueira Schettino e Marcel de Toledo Vieira

Kennya B Siqueira, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite; João Pedro Junqueira Schettino, estudante de Estatística, 
Marcel de Toledo Vieira, professor do Depto. de Estatística, ambos da UFJF-Universidade Federal de Juiz de Fora.

consumo de cálcio e outros nutrientes. No Brasil, 
não há essa recomendação, mas os dados mostram 
que ela nem é necessária, visto que já existe prefe-
rência significativa por este produto. 

RENDA E LOCALIZAÇÃO INFLUENCIAM MAIS
O CONSUMO DE LÁCTEOS DO QUE GÊNERO

É interessante também notar que dentro da ge-
ração Z não há diferença estatística significativa de 
consumo entre os gêneros masculino e feminino, 
com ambos consumindo quantidades equivalentes 
de leite com sabor.

Existem outros produtos que também são mui-
to consumidos pela geração Z: leite fluido, iogurte, 
queijo e sorvetes. Assim como os Milênios, a citada 
geração prefere iogurtes a queijos, o que eviden-
cia que os mais jovens têm preferência por lácteos 
adocicados. O consumo de queijos no Brasil parece 
decrescer com a idade, sendo a geração silenciosa 
e os Baby boomers, os maiores consumidores deste 
derivado lácteo.

É interessante notar que, embora o gênero não 

seja uma variável tão determinante no consumo da 
geração Z, a renda e a localização influenciam no 
consumo dessa fatia da população. Dentro da gera-
ção Z, a classe AB apresenta nível de consumo cerca 
de 2,6 vezes maior do que a classe DE. Diferença 
maior ainda pode ser observada em relação à região 
geográfica dos consumidores da geração Z. Aqueles 
que moram no Sudeste consomem, em média, 4,2 
vezes mais que aqueles que moram na região Norte.

Para concluir, a análise sugere que é possível de-
limitar um perfil bem característico de consumo de 
lácteos pelos jovens brasileiros, que permeia pro-
dutos mais saborosos, quase indulgentes, sem abrir 
mão do consumo de leite fluido também. Além disso, 
é possível notar que a renda e a localização influen-
ciam mais o consumo da geração Z do que o gênero. 

Essas informações podem ajudar as empresas 
que focam nesse público alvo, orientando melhor 
a distribuição dos seus produtos nas diferentes 
regiões brasileiras, direcionando o lançamento de 
tipos de lácteos, bem como as ações de marketing 
desses produtos.

FIGURA 1 - PRINCIPAIS PRODUTOS LÁCTEOS CONSUMIDOS PELA GERAÇÃO Z NO BRASIL 
(CONSUMO MÉDIO EM G/HAB/ANO)

LEITE COM 
SABOR

ACHOCOLATADO

12.634,4

6.741,3

2.953,6
1.351,91 1.215

404,76 218,87 73 73
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FERMENTADO

DOCE 
DE LEITE
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Fonte: adaptado de IBGE
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Comunicação do Agro 
precisa ser diversificada 
e complementar

OPINIÃO

A produção de leite no Brasil tem 
suas peculiaridades. O perfil dos 
produtores muda de acordo com 

as regiões e até os estados. Em algumas 
localidades, há concentração de médios 
e grandes; em outras de pequenos. Em 
determinados lugares a produtividade é 
acima da média; em outros é menor.

Essa diversidade exige diferentes 
abordagens da comunicação quando se 
quer atingir os produtores de leite do 
Brasil. Em regiões é preciso usar as re-
vistas especializadas; em outras o rádio; 
em outras as mídias digitais ou, porque 
não, a televisão.

Fica aqui a primeira observação para 
as empresas dos mais diversos seg-
mentos que desejam se conectar com 
os produtores de leite: nada de colocar 
todo o leite em um mesmo tambor. Não 
há receita pronta que seja eficiente para 
todo o país.

Além dos diferentes perfis de produ-
tores, é preciso levar em consideração 
as características do Brasil, um país-
-continente, com realidades específicas 
e hábitos de mídia específicos.

E não é só isso. Não se pode pro-
gramar determinada ação de marketing 
voltada somente para os homens. Está 
lá na 8ª Pesquisa ABMRA Hábitos do 
Produtor Rural, que realizou mais de 3 
mil entrevistas em 15 diferentes estados: 
a mulher é muito presente na atividade 
leiteira. Assim, é preciso considerar tam-
bém a questão do gênero na próxima 
campanha.

O ponto central é: não é simples e fá-
cil falar com a cadeia do leite e, por ex-
tensão, com todas as outras dezenas de 
atividades quem compõem esse gigante, 
que é o agronegócio brasileiro, que re-
presenta ¼ de toda a economia nacional.

Buscando mais uma vez o resultado 
da pesquisa da ABMRA, há ainda o com-
ponente “formação profissional”, que 
também tem um peso imenso na lingua-
gem, tom de voz e detalhes das ações de 

comunicações. A pesquisa mostra que a 
média de idade dos produtores é de 46 
anos. Porém, apenas 10% têm o ensino 
superior completo e 80% estão na ati-
vidade por sucessão familiar. Mais uma 
vez: a linguagem não pode ser única, as-
sim como o meio de comunicação tam-
bém não pode ser único.

Hello, agências de comunicação! Vo-
cês têm muita, mas muita responsabi-
lidade nesse processo. São vocês que 
têm a obrigação de orientar as empresas 
sobre as diferentes características de 
cada mercado ou região. São vocês que 
precisam apresentar as diversas opções 
de mídia (impressa, eletrônica e digital) 
e justificar sua relevância para aquela 
ação específica.

Uma dica: começar pelo começo, a 
partir da estruturação do briefing, defi-

nindo junto com seu cliente o ponto de 
partida e as expectativas de onde quer 
chegar, definindo as ferramentas que se-
rão utilizadas.

Não bastasse essa pluralidade de pú-
blicos e de meios, é importante destacar 
que o produtor de leite, mas também os 
demais agricultores e criadores de ani-
mais, consome diversos tipos de mídia. 

Tudo isso leva a ABMRA a orientar 
que as empresas e agências apostem no 
mix de comunicação, levando em consi-
deração que diferentes percentuais do 
público-alvo consomem revistas, rádio, 
TV e internet. 

Aplicar todos os esforços em um úni-
co meio de comunicação reduz as chan-
ces da mensagem chegar a quem deseja-
mos. Certamente, não é isso o que vocês 
desejam.

A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA) lança 
campanha institucional com importantes mensagens, ajudando a valo-
rizar a imagem do Agro como um setor pujante e mostrando o quão 
importante é a produção de alimentos, energia e fibras para a vida das 
pessoas e para o Brasil. A campanha destaca o fato de que o marke-
ting torna o setor ainda mais próspero para empresas e profissionais, 
além da necessidade do mix de comunicação para atingir os diferen-
tes públicos. Uma das principais mensagens é como o Agro impulsiona 
os negócios em diversos segmentos da economia e, para aproveitar as 
oportunidades que o setor oferece, é preciso ter conhecimento.

A ABMRA entende que o marketing é uma ciência em constante 
evolução e que não há formulas prontas. “O que deu certo para uma 
marca pode não ser o melhor estratégia para outra. Também pensa-
mos que, de tão importante, o marketing deveria ser uma das principais 
pautas e uma das prioridades dos líderes das empresas. Somos uma 
entidade que trabalha pelas boas práticas e pelo respeito profissional”, 
conclui Nicodemos.

“O Agro é grande e com 
marketing fica ainda maior”
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