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DIAGNLiSTICO
DE PRODUÇAO

DA ATIVIDADE
PECUJ\:RIA DESENVOLVIDA
ANIMAL
DO MA EM BELTERRA)
FORDL~NDIA
VALHO - RELATLiRIO
DE VIAGEM

PELO
GRUPO EXECUTIVO
E DANIEL
DE CAR

1 - INTRODUçAO
Este relatório
tuação

do Programa

Produção

Animal

abordados

Pecuário

gerais

desenvolvido

Executivo

em Belterra,

pelos técnicos

Regional

Fordlândia

Junior,

do Ministério

e Daniel

3 Bases

Jonas

atendendo

de

da

Sl
de

Carvalho,

Bastos

solicitação

da

Veiga

do

Senhor

da Agricultura.

Os dados relatados
ma v1agem àquelas

pelo Grupo

do IPEAN/EMBRAPA

e José de Brito Lourenço
Diretor

versa sobre os aspectos

neste

Física

documento

durante

foram obtidos

nu

10 dias.

2 - FORDLÂNDIA
A finalidade
lândia é fomentar

a pecuária

e venda de matrizes
e Guzerá.
Guzerá,

Nessa

Jaraguá

Os animais
guintes

retiros:

an1malS

da raç~ Guzerá

selecionados

escala),

bastante

de raça Nelore,

Sede, Taviu,

Tabocal,

concentram-se

produção

no retiro

~

area

A

de Colonião

invadid@lpelo

e

mato.

distribuidos

Pedreira

e 106

Nelore

da Agricultura).

estão

Nelore

das raças

principalmente

Ford

de

da

1109 animais

01inistério

é de 2.320 hectares,

pecuária

local,através

encontram-se

ao GEPA

(este em menor

da atividade

de corte

e reprodutores

localidade

pertencentes

de pastagens,

precípua

nos se

e Cauaçuepá.
denominado

Os
Fazen

da.

2.1

- CONDIÇOES

DAS

PASTAGENS

As pastagens
sua totalidade

de Fordl~ndia

de Colonião

VINCULADA

(Pannicum

A,O !.\INISHRIO

são constituídas

maximum)

D/\

AGRiCULTURA

e em menor

em quase
escala

de Jaragu~

CHiparhenia

Brachiaria

decumbens

rufa). Existem tamb~m

A topografia,
da o que torna
pastos.

difícil

No entanto,

CBrachiaria

e Coloninha

de um modo geral,

em algumas

o destocamento

roçadeira

mecânica.

...

e bastante

poder~

com

para

acidenta

limpeza

~reas como as que ocorrem
ser feito visando

o Quadro 1 apresenta

QUADRO

~reas

mutica) .

uma futura mecanização

ro Taviu,

dos pastos

pequenas

a distância

dos

no

reti

a utilização

da

~ sede e a extensão

de cada retiro.

1. Distância

~ sede e extensão

dos pastos

..

Distância a sede
Ckm)

Retiros

de cada retiro

Extensão

Sede

dos pastos
(ha)
200

Taviu

6

220

Tabocal

7

700

Pedreira

3

300

Cauaçuepá

8

500

Fazenda

4

400

"-

De um modo geral,
to deficientes
Existem
tornando

principalmente

as condiç~es

por falta de limpeza

áreas em que as invasoras
bastante

difícil

se estabeleceram

a recuperação

Atualmente

estão

atrazados,

os quais não se estenderão

por outra,

quando

são queimadas
pastos mais

se processando

as condiç~es

AO

são mUl

sistem~tica.
de tal

(Retiro

de limpeza,

nem a um terço

de tempo permitem,

principalmente

VINCUl/,DA

do pasto

serviços

o que as vem mantendo

velhos,

das pastagens

já

modo
Taviu).
bastante

da área.

algumas

um pouco mais produtivas.
alguns

MINISHRIO

DA

pr6ximos

AGRICULTURA

da sede e

Vez

~rcas
Nos
nos

mals invadidos pelo mato, haverá necessidade de replantio de

ca

pim ap6s a limpeza.
Uma vez limpos estes pastos e mantido um

eficiente

maneJo, se pode esperar uma produtividade 6tima uma vez que os s~
los possuem boas características, ocorrendo áreas de solo de alta
fertilidade (Terra Roxa).
Fordlândia possue excelentes aguadas naturais
das por igarapés que cortam toda a área. Isto não

forma

dificultaria

uma melhor divisão dos pastos, em sua maioria bastante
grandes,
medida esta que iria ajudar a execução de um manejo racional das
pastagens.
Nas áreas em que foi plantada a Braquiária) tem sido
constatada, principalmente no inverno, a presença de

"cigarrinha

das pastagens" (provavelmente Deois incompleta) que vem ocasiona~
do a "queima" desses pastos. Com o descanso prolongado no verão,
tem se verificado a recuperação quase total. Uma 6tima medida se
r-a a a introdução do "Quicuio da Amazônia" (Brachiaria ep.) visando
a substituição da Brachiaria

2.2 - ASPECTOS
2.2.1

GENtTICOS

- P1ante1

o

decumbens.

DO REBANHO

Ne10re
rebanho Nelore localizado na Base rfsica de

lândia apresenta-se com bom aspecto físico-alimentar, embora

Ford
as

condiç~es de alimentaç~o n~o se apresenteln das melhores.
De uma maneira geral, o referido rebanho apresenta se com um fen6tipo bastante aproximado do padr~o estabelecido

pa

ra aquela raça, possibilitando que quase a totalidade dos animais
em idade de procriaç~o possuam registro genea16gico~ Isto,
sem

VINCULMJA
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dúvida,

se deve

e a ótima origem
conceito

à

constante
dos touros,

em seleção

Médias
minadas

visando

sultados

QUADRO

seleção

uma

de peso ao nascer

comparaçao

2. Pesos natais

LittlevJOod~',

adquiridos

& As s i.s

no Quadro

de anlmalS

Locais

Sexo

India

M

Uberaba

s

desses

animais

de outros

de Peso natal
(kg)
observo

f

M

r

Ube r-ab a

22
30

31,6
28,2

29 ,6

84
82

26,6
24,4

25,5

21
30

29,8
24,8

26,9

27,2
24 ,8
1.161
1.159

Fordlândia 1'1

**

Autores

cit~dos

tecnia,

s.r.

por A.A.

Média geral
(kg)
26,6

1'1

r

*

re

28,1
25,2

r

GEPA- PA~':
~'c

Os

31,1
28,0

M

Veiga,Chieffi & Abreu~':Uberaba

deter

120
128

M

Uberaba

foram

locais.

N9

r

Villares ~':

renomado

da raça Nelore

M

&Paiva Baurú

Abreu~',

de

2.

r
Veiga,Chieffi

de criadores

com dados

r
Jordão

feita no plantel

dessa raça.

são mostrados

F o n t e s

que vem sendo

Santiago

27,3
26,3

(O gado Nelore,

26,8

Inst.

de Zoo

1972).

Dados referentes

ao perrodo

Observa-se
tida em Fordl~ndia,

de 1967/1974.

que a média

foi superior

de pesos

às relatadas

lares,

em Uberaba.

J5 os dados para as f~meas

rlores

aos obtidos

por Jordão

VINCULADA

natais

de machos,

por Abreu

;\0
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e por Vi!

só n~o foram

& Assis, em Uberaba c"por

oQ

sup~
Veiga,

5•

f:MBRAPA

Chieffi & Paiva, em Baur~.
Vale ressaltar que o peso ao nascer se constitue urna
medida utilizável cornoprévia seleção de anlmalS

para

produção

de carne. Essa característica representa urnamanifestação do
plexo meio ambiente x genótipo de um rebanho, porém

tem

com
pouca

significação na seleção de futuros reprodutores, por possulr

bai

xa heritabilidade.
Até algum tempo atrás, nesta Base Física vinham

se!:!.

do feitas pesagens mensais dos animais, entretanto, não foi possi
vel, coligir tais dados por não se apresentarem em condições

de

serem sumarizados e posteriormente analizados. Sugere-se que

se

tornem a fazer as pesagens mensalS visando obter dados de

desen

volvimento ponderal seguindo-se as normas do Regulamento do Servi
ço de Controle de Desenvolvimento Ponderal da Associação

Brasi

leira de Criadores.
Atualmente se dispõe, em Fordl~ndia, de 21 touros da
raça Nelore de ótima procedência, n~mero este suficiente

para

o

programa a ser desenvolvido.
A manutenção da escrita zootécnica deverá ser
de um modo mais eficiente, pois registrará os dados

referentes

aos animais, cornopeso ao nascer, desenvolvimento ponderal,
ceptibilidade às moléstias) prolificidade e fertilidade

feita

do

sus
reba

nho, destino dos produtos da criação e outros.
2.2.2

- Plante'

o

Guzerã
reb0nho Guzerá apresenta-se em estado

físico-ali

mentar considerado pouco satisfat6rio, por estar localizado

em

área de péssir:1as
pastagens. Em 't cr-mos raciais o pequeno
rebanho
(106 animais) carece ser trabalhado mais objetivamente urna
vez

V!NCU1,\DA

AO

MINISHRIO

DA

AGRICUUURA

6.

que a consanguinidade,

provavelmente

tado o bom desempenho
6tima origem

produtivo

geneal6gica

desenvolvimento

ponderal

lita uma análise

mais

e de produção

de pesos natais,

assim

as normas

Desenvolvimento

Ponderal

do Serviço
tros,

ca que muito

ajudará

reprodutores
leiteiro.

machos

seguindo-se

sica de Daniel

produtivo

do Serviço

impossibi

eficiente

de Controle

formarão

de

de

do

estes

Regulamento
dados

uma escritura

e

ou

zootécni

a produtividade

faz-se necessária

o deslocamento

lei

dos trabalhos.

de outra

linhagem

ociosa)

do reb~

a aquisição

de bom

deste rebanho

(atualmente

positivamente

da produção

as normas

de melhorar

de sangue,

de Carvalho

que influenciará

de

de desenvolvimentopon

da ABC. Todos

anotados,

e f~meas

Além disto,

o que

e quantitativos

na racionalização

do choque

natais,

da ABC.

Com a finalidade
nho através

de pesos

um serVlço

como controle

Leiteiro

convenientemente

que ~ de

J.A.).

leiteira

do regulamento

ser coletados

de Controle

dificul

do plantel.

Dados qualitativos
deverão

deve ter
do planteI

dados

que seja efetuado

deral seguindo

teira

leiteira

se obter

criteriosa

Sugere-se
coleta

e reprodutivo

(linhagem

Não foi possível

existente~

pontencial

para a Base rí

será uma

no bom desempenho

de

medida

produtivo

e

re

ser usada eficientemente

no

do rebanho.

Outra medida
melhoramento

gen6tico

ção artificial,
que constitue

que poderá

do rebanho,

prática
instrumento

será a utilização

tão difundida

em outros

centros,

de alto valor em programas

za.

VINCULADA

AO
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da

insemina
uma

vez

dessa nature

']

EMBRAPA

2.3

- CONDIÇOES

.

SANITARIAS
De um modo geral, é razoavelmente bom o aspecto sanl

t~rio dos rebanhos Nelore e Guzer~ localizado em Fordl~ndia. Vaci
nas contra aftosa e brucelose e vermífugos são aplicadas

sistema

ticamente dentro das recomendações específicas.
Merece menção, entretanto, a intensidade da

ocorrên

Cla de morcegos, principalmente nos retiros Tabocal e Fazenda,ca~
sando inúmeras mortes de animais. No retiro Tabocal os

bezerros

recém-nascidos permanecem ~ noite, até aos 15 dias de idade,

em

bezerreiros telados para proteção contra aqueles hematófagos. Pro
a falta de limpeza dos pastos tem contribuido para a
presente situação. Isto se reveste de grande import~ncia pelo fa
vavelmente,

to de ter sido constatada a ocorrência de raiva no local de

nome

Arara, ~s proximidades, e por ter sido observado, alguns anos

a

tr~z, mortes provocadas por ralva no Retiro Tabocal.
Segundo informações obtidas, em Fordl~ndia, mais pr!:.
cisamente nos retiros Sede e Pedreira, tem se observado mortes de
animais adultos provavelmente provocadas por ervas tóxicas. H~ al
gum tempo atr~z foi feito um estudo visando determinar a verdadei
ra causa dessas perdas pelo veterin~rio Vahia, sem no entanto ter
-se chegado ~ conclusão alguma. Torna-se necess~rio,portanto, que
novos esforços sejam envidados de modo a definir melhor o

probl!:.

ma.
Também, nesta Base Física, h~ necessidade de um

le

vantamento geral de parasitos gastro-intestinais para tornar malS
objetivo o combate ~ verminose dos bezerros.
Os rebanhos localizados nessa Base Física não

mos

tram qualquer sintoma externo de deficiências minerais. Uma obser
vação se faz necess~ria no sentido de que seja equipado de cober

VINCUlf,DA

AO

MINISHRIO

DA

AGRICUlTllRA

8.

EMBRAPA

tura os cochos

usadosna

ministração

da mistura

mineral.
.

2.4

- CONSTRUÇOES

E INSTALAÇOES

Em geral,
ao andamento

.. ~.-'~'~

as construções

dos trabalhos

não se encontram

e instalações

com o gado existente

em boas condições,

devendo

necessárias

nessa

Base Física

portanto,

serem

recu

peradas.

De modo a possibilitar
les referentes
a aquisição
retiros,

ao desenvolvimento

de balanças

com excessão

a obtenção
ponderal,

com capacidade

do retiro

de dados

torna-se

corno aque

.•.

de 1.500 kg para todos

Tabocal,

~nico

.

necessarlO

que possue

os
este

equipamento.

Nos retiros
de, os curralS
cessitando

se encontraQ

(e Sítio Velho)

trução,

imprescindível

Os retiros

total,

e Cauaçuepá
no manejo

Taviu,

de embarcadouros

que e desembarque

Taviu,

em p~ssimo

de uma recuperação

dreira

ser munidos

denominados

Tabocal,

estado

enquanto

Fazenda

e Se

de conservação,

ne

que os retiros

Pe

este tipo de

cons

não possuem

dos .animais.

Tabocal,

Sede e Cauaçuepá

(um em cada) para

devem

facilitar

o

embar'

de animais.

A totalidade

dos cochos

para administração

neral neces sita ele cobe r-tur-a para evitar

perdas

de sal

provocadas

ffil

pelas

chuvas.

3 - DANIEL

DE CARVALHO
Atualmente

dessa base física,
localizados

existe

ociosidade

uma vez que a quase totalidade

foram vendidos.

dos em quantidade

uma grande

Esses

que atingia

VI~KUlADA

animais

t.',INISlERiO

DA

eram mestiços

AGI:ICUl1l!R/\

pastagens

dos animais

cerca de 2.000 animais.

AO

das

aí

anelora

9.

EMBí-1APA

-

A area de pastagens artificiais que se encontra

bas

tante infestada por arbusto gira em torno de 840 hectares, princi
palmente de Colonião e Jaraguá (este em menor escala).
A localização do gado Guzerá ora em Fordlândia,
sa base física, viria dar uma finalidade aos pastos e à

nes

infraes

trutura.existente, então ociosos, assim como proporcionar
melho
res condições de se intensificar os trabalhos com aquele planteI.
3.1

-

CONDIÇOES

DAS PASTAGENS

o

Colonião constitui a gramínea predominante nas pa~
tagens artificiais de Daniel de Carvalho. Existem também
pequ~
nas áreas com Brachiaria decumbens e Coloninha, este plantado em
área de baixada.
No verão pode-se contar com pastos naturais

inundá

velS localizados na Ilha das Três Moitas. Esses campos podem
gar até 4.000 hectares, no entanto, há três anos não são

che

utiliza

dos em virtude de o Rio Tapajôs não ter baixado de modo a

permi

tir o pastoreio.
A topografia é suficientemente plana para

possibili

tar a mecanização da limpeza. Para isto, torna-se necessário

um

programa sistemático de destocamento das pastagens.

a

Quadro 3 apresenta a extensão dos pastos

cal.
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por

10

10.
EMSHAPA

QUADRO

3. Extensão

dos pastos

por local.

Extensão

L o c a i s

dos pastos
(ha)

Paroni

140

Campo Comprido

100

Campo de Santa Cruz

200

Camaleão

200

Turnbira

200

Ilha do Pilão

200

Ilha dos Três Moitas

(pastos naturais)

De um modo geral,
bem inferiores
sidade

visando

A exe~plo

te invadidos

a utilização
Carvalho,

os pastos
alguns

arbustiva,

das pastagens
significaç~o

por falta de recursos.
do fogo, no verão,

um pouco mais racional

torna-se,

Isto vem reforçar

a nece~

satisfat6ria

dessa base

deles

carecendo

são

já

física

completame~

de uma

limpeza

possível.

tem pouca

dia, a utilização

de Carvalho

a sua produtividade

pelo mato,

pela vegetação

A limpeza

to provocado

manter

de Fordlândia

infestados

geral o mais urgente

vada a efeito

os solos de Daniel

aos solos de Fordlândia.

de medidas

estão bastante

4.000

portanto,

que atualmente
em relação
Também,

sendo

~ área total,

a exemplo

tem ajudado
das pastagens

uma medida

está

de

le
1S

FordJân

bastante. Visando
de Daniel

prioritária

de

a efetivaç&o

de sepviçof3 de limpeza.

Em face a grande
uma melhor
aguadas

subdivisão

naturais

extensao

dos mesmos,

em nada impede

VINCUl/,OA

/,0

dos pastos

pode-se

sugerir

visto que a boa d'i.s
t r-i.bu.i
ç áo das

tal medida.
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A introduç~o do Quicuio da Amaz~nia (Brachiaria
em substituiç~o ~ Brachiaria decumbens pode se tornar
viável n~o só pela sua resistência ~ "cigarrinha das

s~)

plenamente
pastagens"

como também por ser mais adaptado a solos desgastados. Nas partes
mais altas dos campos inundáveis também seria interessante o pla~
tio de Canarana Erecta Lisa (Echinochloa

pyramidalis)

em face

•..

as

suas boas caracterfsticas reveladas pelo IPEAN, em solos semelhan
teso

3.2 - CONDIÇOES

SANIT~RIAS

-

Ao que tudo indica nao existem maiores probelmas
nitários nessa base ffsica, desde que os cuidados com a

sa

profil~

xia de doenças como aftosa e brucelose sejam tomados. Nenhuma

i

déia maior se pode ter em face ao reduzido número de animais eX1S
tente nessa localidade.
Também nesse local se faz necessário um levantamento
de parasitos gastro-intestinais para maior objetividade no contra
le de helmintoses.

3.3 - CONSTRUÇOES

E INSTALAÇOES

Com a ida do planteI Guzerá para este local ser~o ne
cessárias uma série de construç~es, instalaç~es e

equipamentos

que se adaptem ~ finalidade do referido planteI. Abaixo,

relacio

nam-se as principais construç~es, inst21aç~es e equipamentos
.
cessarlos:

-

- Um estábulo de tamanho que será posteriormente
terminado.
- Um curral
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de

12.
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- Um embarcadouro

em cada uma das seguintes

localida

des: Sede, Ilha do Pilão e Tumbira.

- Uma balança

para pesagem

de gado com capacidade

p~

ra 1. 500 kg.

- Uma trituradora

de forragens

com motor

a óleo

die

selo

- Um trator

de roda com carreta.

4 - BELTERRA
Nessa
vidade

pecuária

teiro mestiço,
raças

Base Ffsica

se prende

quanto

que os animais

vendido

4.1

são constituidas

Brachiaria
prejudicada

decumbens.

leite

de Belterra,

en

pequeno,

tendo

30 as vacas em lactação.

que deverão

cuja totalidade

das gramIneas

Colonião,

destes

incid~ncia

de limpeza

um pouco mais

niel de Carvalho,
quetes

sendo

de Belterra

pela generalizada

embora

O

etc).

~ relativamente

A produtividade

A operação
efeito,

por

lei
.
varlas

DAS PASTAGENS

As pastagens
hectares

de gado

formado

Fl~menga,

a ati

são leiloadffiou abatidos.

de Belterra

cerca de 196 animais,

- CONDIÇOES

indeterminado

aos funcionários

excedentes

O plantel

da Agricultura

de um plantel

Holandeza,Schwyz,

~ totalmente

atualmente

exploração

de grau de sangue

(Sindi, Jersey,

produzido

à

do Minist~rio

dos pastos

intensiva

ser replantados

tal

AO

MINISHRI()

PA

bastante

daninhas.

atualmente

dos pastos.

é

o estado

tramo

VINCUlAD,\
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e

levada

que as de Fordlândia

não cobre a totalidade

AGRICULTURA

220

Jaraguá

pastos

de ervas

atinge

Existem

e

a
Da
pi

em que se encon
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o

Coloni~o

e o Jaragu~

t~o bem como em Fordlândia,
Braqui~ria,

por ocasi~o

va com bom aspecto
fre o ataque
liz~vel

talvez

severo

da cigarrinha

leguminosas

nesta

dade de v~rias
segundo

forrageiras.

informaç~es

pode-se

fazendo

adiantar

dos solos.

(dezembro),
durante

se

O

mostra

o inverno,

com que se torne

so

inuti

foram as que melhor

sp.)

Paspalum,

Existe

canalização
utilizaç~o

local.

h~ necessidade

dados

de adaptabil~

Setaria

foi perdida,

de recursos

do gênero

dessa

especffi

introduç~o,

Brachiaria

(principal

e Pennisetum,
Quanto

e

entre

ou

as leguminosas

as

dificuldade

com o abastecimento

Nas ~reas que n~o possuem

da ~gua ser diariamente

sistema

de
de

di.s t r-i.bu i da com

de trator.

Grande
topografia

de gramfneas

essa coleç~o

a falta

Nu

e Pueraria.

urna grande

deste

a obter

se comportaram.

foram Stylosanthes

ç

Como resultado

que as gramfneas

tras,

~gua nos pastos

devido

a-través da Se ao de

urna coleç~o

visando

da limpeza.

Brachiaria

melhores

o IPEAN,

No entanto,

obtidas,

mente

parte

que permite

a necessidade

de uma programa

tada pelo Coloni~o

ã

cigarrinha

enfatizar

o plantio

nos pastos
~reas,

da ~rea destinada

a mecanizaç~o

Considerando

outras

viagem

vinha mantendo

Base Ffsica

cos para manutenç~o

almente

desenvolverem

por algum tempo.

e Agrostologia,

lidade

n~o se

a pobreza

no entanto,

Até h~ pouco tempo,
triç~o

devido

da presente

vegetativo,

parecem

e Jaragu~,

do Quicuio
destacados.

região,

da Amazônia

dessa grarnfneapoderá

VltKUIADA

AD

MINISTlRIO
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AGRICUllllRA

aprese~

susceptibi-

decumbens>pode-se

(Brachiar'ia

Futuramente)

uma

dos pastos.

aparente

e a alta

da Brachiaria

possue

Para isto haver~

de destoca

produtividade

nessa

das pastagens

o plantio

da limpeza.

sistem~tico

a baixa

~ pastagem

ep.)

inici

com o de st ocamerrto de
ser estendido.

14.
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4.2

- ASPECTOS

GENrTICOS

o

DO REBANHO

MESTIÇO

LEITEIRO

gado leiteiro existente nesta Base Física

possue

grau de sangue indefinido, fruto do cruzamento indiscriminado
várias raças leiteiras CSindi, Jersey, Holandeza, Schwyz,
ga, etc). Estes animais n~o apresentam uma produtivi~ade

de

Flamen
satisf~

t6ria, o que em grande parte se deve ~s precárias condiç5es de alimentaç~o, manejo e de sanidade.
Em um programa de reestruturação dessa

exploraç~o

leiteira recomenda-se o emprego de touros da raça PitangueirasCd~
pIa finalidade) visando, atrav~s do cruzamento absorvente,
se
obter o puro por cruza. A aquisiç~o de fêmeas dessa promlssora ra
ça mista possibilitaria a obtenç~o de anlmalS puros que

poderiam

ser utilizados como elemento básico na formaç~o da bacia

leiteira

de Santarêm, servindo-se das informaç5es obtidas em Belterra.
Neste programa, a utilizaç~o da inseminaç~o artifici
aI em muito ajudará no aceleramento do processo de obtenção

do

o~jetivo proposto.
Também neste rebanho, a obtenção de dados de peso n~
tal, desenvolvimento ponderal e produç~o leiteira deverão ser crl
teriosamcnte obtidos de modo a se dispor de meios de avaliação dos
trabalhos.
4.3

- SUPLEMENTAÇ~O

ALIMENTAR

A suplementaç~o alimentar dos anlmalS em lactação be
zerros e reprodutores em serviço se restringe ~ Cana
Forragei.ra
e Capim-Elefante, como volumosos, e concentrado balanceado BF-2.
Atualmente, não se vem fazendo adubação de

manuten

ção das capineiras, uma vez que o adubo orgânico é totalmente des
viado para outras atividades. Isto faz com que a
produtividade

VIIKUlr,DA

AO

MINIST(fiiO

DA

AGRIClll1l~RA

, C
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dessas capineiras seja cada vez mais reduzida.
A falta de suprimento adequado de concentrados
com que se venha mantendo um regime de economia na

faz

suplementaç~o

prot~ica. Atualmente, vem se fornecendo lkg de concentrado

para

cada animal, aproximadamente a metade do recomendado para
de mesmo nível de produç~o leiteira.

vacas

o
los

1

fornecimento de 1 kg de concentrado para cada 3Qu!

de leite produzidos,norma bastante pr~tica e aceita,

poder~

ser adotada sem grandffidificuldades.

4.4 - CONDIÇOES

SANIT~RIAS
Entre os rebanhos inspecionados, o de Belterra foi o

que apresentou aspecto físico-alimentar menos satisfatório.

Isto

em parte se deve ao maior desgaste que exige a produç~o leiteira.
Al~m dos cuidados rotineiros na profilaxia da aftosa
e brucelose, faz-se necess~rio tamb~m um maior controle de
patos, visto o alto índice de infestaç~o observado,

carra

principalmen

te nas vacas em lactaç~o.
Um levantamento de parasitos gastro-intestinais
animais novos ajudar~ sobre maneira o combate eficiente a
vermes.
4.5

- CONSTRUÇOES

nos
estes

E INSTALAÇOES

A exemplo de Fordl~ndia, as construç5es e

instala

ç5es desta Base Física n~o s~o suficientes e nem se encontram

em

condiç5es satisfatórias para o volume dos trabalhos a serem
preendidos.

em

Os est~bulos existentes necessitam de recuperaç~o de
modo a proporcionar um melhor manejo do rebanho que
VINCULADA
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dever~

ser

16.
EF.mRAPA

intensificado
principal,

futuramente.

se constatou

imprescindível

Devido
dos pastos,

dos cochos

nos pastos,

com perdas

deverá

provocadas

da construção

utilizados

a ampliação

na

estábulo

de um curral,

pelas

administração

diária

bastante

para

evitar

chuvas.

naturais

para

da rede de abastecimento

que poupará

administração

ser providenciada

a falta de aguadas

rá uma medida

atualmente

do

com os anlmalS.

A cobertura

prejuízos

às proximidades

a necessidade

no trato

de sal mineral

Também,

recursos

de água nos pastos,

suprimento

de água se torn~

despreendidos

com auxílio

com

de

a

trator,

em uso.

5 - SUGESTOES
Diante
de-se emitir
uma maior

do panorama

as presentes

racionalização

exposto

são feitas

também

de dados que poderão

bastante,

5.1

servir

em andamento.

dos trabalhos

déias de cunho experimental

como também

à pecuária

anteriores

que se fazem necessárias

sugestões

ajudar

... .

nas paglnas

nao

para

Algumas

l

a

obtenção

so no programa

do GEPA,

...

visando

p~

local.

- PASTAGENS
a) Execução

tio de capim,
dia, Daniel

de serviços

de limpeza

se for o caso, nas 3 localidades

de Carvalho

pré-estabelecida

e Belterra),

que proporcione

de pasto

e repla~

visitadas

(Fordl~n

obedecendo

uma

programação

a execução

dos trabalhos

dos pastos

para

na

épo

ca apropriada.

b) Maior
jo das pastagens,

subdivisão

principalmente

em Fordlãndia

favorecer

e Daniel

o mane

de

lho.
..•.••• -r ..•••....
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c) Plantio
substituição

ã

de Quicuio

da Amazônia

Br aoh i ai-i a de cumb e n e bastante

sr~

(Brachiaria

ã

susceptível

em

clga,E

rinha das pastagens.

d) Plantio
pyramidalis)

para

de Canarana

formação

Erecta

de pastagem

(Echinochloa

Lisa

nás áreas

inundáveis

de Da

niel de Carvalho.

e) Destocamento
Daniel

de Carvalho

das áreas malS

e Belterra,

com objetivo

antigas

e planas

de mecanização

de

da lim

peza dos pastos.
f) Plantio

de forrageiras

Cana) para suplementação

de animais

de corte

(Capim-Elefante

em Fordl~ndia

e Daniel

e

de Car

valho.
g) Adubação
gelras

org~nica-mineral

de coleção

obter dados de comportamento
cais visitados.

O material

de propagação

de um futuro

5.2 - MELHORAMENTO

E MANEJO

PlanteI

Guzerá

a) Transferir

b) Aquisição
f~meas

de linhagem

c) Coleta
seguindo-se

de forrageiras

de gramíneas

Ia El'fBRAPAatravés

banho

forra

das

de corte.
h) Instalação

e 30

sistemática

e leguminosas
poderá

o planteI

leiteira

para Daniel

10
p~

diferente

do Regulamento

M!NISHi<lO

DA

de Carvalho).

de Carvalho.

(2 adultos

e 1 jovem)

da existente

de dados de desenvolvimento

/,0

3

ser fornecido

em Daniel

de 3 reprodutores

VINCULADA

nos

a

acordo.

(futuramente

as nonnas

visando

ponderal

do Serviço

AGklClJLlllRA

(J.A.).

do r~

de Controle
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de Desenvolvimento

Ponderal

da Associaç~o

Brasileira

de

Criado-

r-e s .

d) Coleta
as normas

de dados de produç~o

do Regulamento

do Serviço

e) Suplementaç~o

leiteira

de Controle

alimentar

seguindo-se

Leiteiro

com volumosos

da ABC.

e concentra

dos para vacas em lactaç~o.

f) Uso de inseminação
ramento

(pessoal

e equipamentos

PlanteI

Nelore

a) Coleta
guindo-se

as normas

senvolvimento

artificial

melho

(Fordlândia).

de dados de desenvolvimento

Ponderal

de

necessários).

do Regulamento

PlanteI

como meio

do Serviço

ponderal~

de Controle

se

de

De

da ABC.

Mestiço

a) Aquisiç~o

Leiteiro

(Belterra).

de 3 reprodutores

e 20 fêmeas

da

Pitangueiras.

b) Uso de inseminaç~o
ramento

(pessoal

e equipamentos

c) SupIementação
lactação
5.3

artificial

de

meIho

necessários).

concentrada

(1 kg de concentrado

como melO

para cada

adequada

para vacas

em

3 kg de leite produzidos1

- SANIDADE

a) Combate

intensivo

b) Execuç~o
deira causa de mortes
lândia)

supostamente

aos morcegos

de estudos

sGbitas

de modo a determinar

que freqUentemente

atribuidas

VINCUlf..DA

em Fordlândia.

AO

a ervas tóxicas.

MIf'IISHRIO

DA

AGRICULTURA

ocorrem

a
em

verda
Ford
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c) Levantamento
tro-intestinais

para

facilitar

d) Controle

5.4 - CONSTRUÇOES

de reconhecimento
controle

sistem~tico

de parasitos

gas-

de verminose.

de carrapato

em Belterra.

E INSTALAÇOES

a) Construção

de um est~bulo

para ordenha

dos est~bulos

de Belterra.

em

Daniel

de Carvalho.

b) Recuperação

c) Construção
Velho e Cauaçuep~

de currais

(Fordlândia),

nos retiros

e em Daniel

Pedreira)

de Carvalho

Sítio

e

Belter

Taviu)

Tabo

ra.

d) Recuperação
cal, Fazenda,

dos currais

Sede e Cauaçuep~

e) Construção
bocal,

Sede e Cauaçuep~

(Fordlândia),e

nos Retiros

em Daniel

de cobertura

de cachos

Taviu,

Ta

de Carvalho.

de sal

mineral

Físicas.

g) Ampliação
pastos

(Fordlândia).

de embarcadouros

f) Construção
nas tr~s Bases

dos retiros

da rede de abastecimento

de ~gua

dos

de Belterra.

h) Instalação
nos Retiros

Taviu,

dia), e em Daniel

de balanças

Fazenda,

com capacidade

Sede, Pedreira

de 1.500 kg

e Cauaçuep~

(

Fordlân

de Carvalho.

i) Aquisição

de uma trituradora

t or- a óleo dies e1, e um trator

de forragem

de roda com car-r-e t a para

Ca r-va Lho .
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5.5

- GERAIS
a) Lotação de um Engenheiro-Agrônomo e de um Médico-

Veterin~rio em Fordl~ndia. O primeiro chefiar~ a Base Física e
segundo dar~ assistência veterin~ria tanto em Fordl~ndia como

o
em

Daniel de Carvalho e Belterra.
b) Lotação de um Técnico Agrícola em Daniel de Carva
lho sob a orientação de Fordlândia.
c) Aquisição de uma lancha r~pida para 4 pessoas,de~
tinada a Fordl~ndia.
d) Reforma geral das casas que receberão técnicos em
serviço em Daniel de Carvalho.
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