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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Pecuaria Sudeste, 
extensionistas de EMATER,MG e do Leite Gloria,MG e teve como objetivo, gerar, 
promover e adaptar conhecimentos e tecnologias para os sistemas de produgao de leite 

visando o fortalecimento agro-socio-economico dos estabelecimentos familiares 
(EFs), na regiao de Muriae.MG. Foram utilizados seis EFs, observando-se os criterios para 
a escolha: ser produtor de leite, independente da escala de produgao e produtividade; 
possuir ate 100 ha de area util; ser indicado por urn orgao representante da classe e estar 
interessado no trabalho. As agbes implantadas foram: a)agricolas: uso intensive de 
pastagens para o periodo das aguas; cana-de-agucar mais ureia como suplementagao 
alimentar no periodo da seca; controle reprodutivo e sanitario e melhoramento genetico. b) 
ambientais: recuperagao e conservagao da fertilidade do solo, plantio de matas ciliares, 
controle de efluentes e melhoria da qualidade da agua e c)gerenciais. Os resultados deste 
trabalho foram medidos em cada EF por meio das mudangas qualitativa e quantitativa dos 
indices zootecnicos, ambientais e gerenciais, em relagao ao diagnostico inicial (aplicagao 
de questionario em 1.998) e durante tres anos da adogao pelos produtores das 
tecnologias propostas. No diagnostico inicial foram obtidas as seguintes medias dos seis 
EFs: produgao de leite 223 L/dia; produgao por area 4.115 L/ha e produgao/vaca/ano 
2.388 L. Os resultados obtidos em 2.001, ou seja tres anos apos a implantagao das 
tecnologias foram: produgao de leite 335 L/dia; produgao por area 6.136 L/ha e 
produgao/vaca/ano 2.907 L. Os resultados mostraram aumentos significativos (P < 0,05) 
de 50%, 49% e 22% para as tres variaveis estudadas, permitindo concluir que as 
tecnologias implantadas foram eficientes no aumento da produgao de leite.
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