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I. CONCEITUAC;AO E OBJETIVO 

"Intensificar urn processo produtivo significa aplicar tecnologias que 
sejam capazes de alterar significativamente os indices de produtividade, 
incrementando, conseqiientemente, a receita da propriedade. Nao existe 
rela~ao entre intensifica~ao e aumento dos custos de produ«ao, ja que os 
conceitos sao aplicados no sentido de tornar a explora~ao mais eficiente e 
economica. A conceitua~ao geral referente a moderniza~ao da pecuaria 
ieiteira, em nosso meio, precisa ser revista pois, na maioria das vezes, 0 

esfor~o administrativo e os investimentos financeiros sao aplicados em 
fatores que nao conseguem modificar a estrutura de produ«ao e, portanto, 
os indices de produtividade (7)". No livro "A Fazenda Moderna" de 

• Engenheiro Agronomo, Embrapa - UEPAE de Sao Carlos, SP. 
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Eduardo Cotrim, publicado em 1.913, 0 autor, no capItulo II - Construc~6es 
e Ediffcios Ruraes, escreveu: "0 capital despendido nas construc~6es da 
fazenda e de certa forma improductivo e por is so deve ser economisado 
tanto quanta posslvel, para ser empregado no campo e no gada que 
constituem as verdadeiras fontes de receita". 

o planejamento de fazendas leiteiras visando a intensifica~o do 
processo deprodu~ao objetiva 0 estabelecimento de sistemas intensivos, a 
partir das estruturas e recursos economicos da propriedade. ' 

II. BASES PARA 0 PLANEJAMENTO 

Em toda e qualquer propriedade agrfcola, ha necessidade de se 
caracterizar' a situa~ao vigente para 0 correto estabelecimento de urn 
planejamento tecnico. Essa caracteriza~ao do sistema produtivo inclui: 

1. Levantamento detalhado da base produtiva, atraves do conheci-
mento: 

· do solo - hist6rico de uso, fertilidade atual, estrutura ffsica e, se 
posslvel, classifica~ao pedol6gica; 

· da topografia - levantamento topografico, de preferencia plani
altimetrico, determina~ao da(s) c1asse(s) de declividade(s) em cada area 
onde 0 processo de produ~ao intensiva deva ser estabelecido, est ado de 
conserva~ao do solo, praticas conservacionistas existentes e ocorrencia ou 
nao de afloramento de rochas e/ou concre~6es; 

• daagua - recurso(s) hldrico(s): nascente, riacho, rio, a~ude, lagoa, 
represa ou agua de subsuperffcie - qualidade e vazao ao longo do ano, matas 
ciliares e prote~o de mananciais; 

· da localiza~ao - condi~6es de trafegabilidade nas estradas 
principal(is) e vicinal(is) e/ou de acesso, durante 0 ano, distancia does) 
centro(s) de compra(s) de corretivos, fertilizantes, aliment os concentrados 
e produtos agropecuarios, e does) de consumo(s) dos produtos comerciali
zados pela propriedade (leite e seus derivados, animais para abate e 
reprodu~o); 
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· da produ~ao de alimentos volumosos - qual ou quais os alimentos 
volumosos utilizados na propriedade e epocas de uso. Quantidade disponivel 
e qualidade dos materiais. No caso de pastagens, qual 0 manejo empregado, 
suplementa~ao no periodo de inverno (epoca seca no centro-suI do Brasil); 

· do rebanho - vida produtiva e reprodutiva de cada matriz, hist6rico 
de desenvolvimento dos animais em crescimento, sistemas de manejo e de 
reprodu~ao (monta natural, insemina~ao artificial ou ambos) e sanidade do 
rebanho; 

• dos recursos materiais - maquinas, implementos, equipamentos 
e as respectivas condi~6es de manuten~ao; 

· das instala~oes - descri~ao, operacionalidade e condi~ao de 
manuten~ao de cada uma delas; 

· da mao-de-obra - quantidade e qualidade dos empregados e 
recursos humanos na regiao. 0 administrador, gerente, capataz, encarregado 
ou outra denomina~ao qualquer que se de ao responsavel pelo rebanho, 
quando nao 0 dono, devera receber aten~ao especial e; 

· do proprietario - condi~ao economica da fazenda e s6cio-cultural 
do fazendeiro, objetivos imediatos e a medio e longo prazo em rela~ao a 
propriedade e ao sistema de produ~ao vigente, capacidade de investimento, 
disposi~ao e condi~ao de auxiliar na implementa~ao das mudan~as a serem 
propostas. 

2, Analise dos fatores Iimitantes 

Caracterizada a base produtiva e definido 0 sistema de produ~o, 
deve ser efetuado urn levantamento dos pont os de estrangulamento da 
eficiencia produtiva, estabelecendo-se metas viaveis a serem atingidas. 

3. Planejamento 

o planejamento deve permitir a possibilidade de revisao de scus 
meios e metas, de acordo com as circunstancias encontradas no decorrer dos 
trabalhos. Entretanto, os objetivos em rela~ao aos indices reprodutivos c de 
sanidade do rebanho devem ser imutaveis, buscando-se sempre 0 ideal. 
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Em qualquer situa<;3o, 0 sucesso do planejamento estara vinculado 
a sua correta execu~iio. Neste sentido, 0 controle do processo atraves de 
fndices agrfcolas e zootecnicos, permitira ao tecnico identificar problemas 
e/ou meritos, modificar ou ratificar atitudes e conseqiientemente progredir 
(7). Atingidos os objetivos iniciais, deve-se tomar cuidado com a 
acomoda~iio natural dos empregados envolvidos. Uma fazenda intensiva de 
produ~iio de leite esta em constante mudan~a (apesar de niio parecer), num 
processo dinamico, requerendo sempre muita aten~iio para que nao haja 
desvio de rumo, pass an do a utilizar tecnicas erradas ou de pouca valia para 
a intensifica~iio como: fornecer exclusivamente leite de soja para bezerros 
recem-nascidos (2); usar milho forrageiro para ensilagem (9); utilizar 
aditivos enzimo-bacterianos durante 0 processo de ensilagem, principalmente 
do capim e1efanle (8); adubar pastagens no final da esta~iio de crescimento 
(3); lavar estabulos de vacas leiteiras (7); plantar milho consorciado com 
leguminosas para aumento do teor de protefna bruta da silagem (5); utilizar 
capineiras de capim elefante na epoca de inverno para a alimenta~iio do 
rebanho (1), dentre outras. Outro cuidado seria 0 de evitar a ado~iio de 
conceitos tradicionais e crendices tais como: clima como fator limitante a 
explora~iio leiteira intensiva no Brasil, controle da lagarta do cartucho na 
cultura do milho pela da agua de chuva; utilizac;ao do sopiio (mistura de 
volumoso, concentrado e agua no cocho) para melhorar a digestibilidade da 
dieta; encurtamento do final da lactac;ao devido a gestac;iio precoce; apctilc 
seletivo por minerais; bezerro niio precisa lomar agua duranle 0 perfodo de 
aleitamento; fornecimento de silagem a vacas leiteiras provoca leite acido; 
edema de ubere e conseqiiencia do uso de rac;iio; ordenhadeira · mecanica 
causa maslite nas vacas. 

III. EXECU~AO DO TRABALHO 

o lrabalho de implanlac;iio de tecnologias capazes de intensificar 0 

processo produtivo e complexo, devido a intercorrencia de falores que 
podem dificultar ou mesmo modificar a proposta inicialmente estabelecida. 
Os problemas comumente encontrados sao: 

a. Ceticismo 

Devido a ruptura com conceilos estabelecidos pela tradic;iio, a 
primeira reac;iio e de ceticismo quanto ao sucesso do trabalho proposto, 
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tanto por parte do proprietario, como pelo lado dos empregados, 
principalmente 0 responsavel pela fazenda. Este fato e atribuido ao 
resultado economico obtido pela maioria das fazendas produtoras de leite 
no Pais, onde a ineficiencia ~era baixa produtividade (media brasileira entre 
800 e 1200 kg de leite.ha- .ano-1) e, consequentemente, a lucratividade 
mantem-se muito aquem da obtida por outras atividades agropecuarias. 

Outro fator que contribui para a existencia deste comportamento 
cetico e 0 conceito distorcido sobre 0 que e tecnologia. A aplica~ao de 
capital em fatares nao produtivos como, por exemplo, constru~oes sofis
ticadas de estabulos, salas de ordenha, bezerreiros fechados, galpoes para 
as mais variadas fun~oes, cercas rebuscadas, aquisi~ao de maquinas e 
implementos agricolas alem do estritamente necessario, sao cIassificadas no 
meio agropecuario como "alta tecnologia". 0 conceito de tecnologia envolve 
investimentos em fatores produtivos, em especial a produ~ao de alimentos 
volumosos, capazes de alterar os indices de produtividade da fazenda e do 
rebanho, nao existindo "alta" e pressupostamente "baixa" tecnologia e sim 
verdadeiras e falsas tecnologias. Nao ha uma rela~iio direta entre 
investimento em tecnicas verdadeiras e aumento do custo de produ~ao. 
Como exemplo, 0 descarte criterioso de animais, que, ao contrario, reduz 0 

custo de produ~ao. 

b. Ausencia de parametros 

Entre os produtores nao exislem padroes definidos sobre os indices 
que envolvem produ~ao intensificada, dificultando a visualiza~iio da proposta. 
o crescimento acelerado de animais jovens, a coberlura de novilhas com 15 
meses de idade, pesando ao redor de 280 (ra~as pequenas) e 350 kg (ra~as 
grandes) e a pari~ao com pesos em torno de 500 (ra~as pequenas) e 600 kg 
(ra~as grandes) (6), e 0 melhor exemplo. 

Ate que estes e outros pad roes sejam incorporados a rotina, 0 dono 
da propriedade tera a tend en cia latente de retroceder aos padimetros 
convencionais ditados pela tradi~ao, que narteiam a produ~ao amadara de 
leite. 

Em geral, os indices utilizados nas fazendas nao possuem significado 
na mensura~ao da eficiencia do processo produtivo. Par exemplo, a 
produ~ao media de estabulo em litros de leite por vaca por dia ou a 
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produ~ao diaria de urn dado animal em alguma fase do periodo de lacta~o, 
pouco significam para a analise zootecnica criteriosa. 

c. Boicote 

Os empregados da propriedade e principalmente a figura do 
responsavel (no caso da au sen cia do dono da fazenda) exercem pressao no 
sentido contrario ao sucesso da implanta~ao das tecnicas propostas. Entre 
os motivos que os levam a proceder desta forma estao 0 descredito e 0 

receio. 0 descredito possui raizes profundas, fincadas no tradicionalismo e 
conservadorismo das atividades exercidas na cria~o de vacas para extra~ao 
de leite, ou seja, as gera~6es anteriores de muitos dos empregados sempre 
realizaram as atividades daquela maneira e os filhos, absorvendo tal cultura, 
tenderao a repeti-Ias, num vieio de atitude. Urn exemplo tipico e 0 processo 
gradual de secagem do leite de animais que estejam produzindo pouco e/ou 
estejam pr6ximas da pari~ao. A introdu~ao da secagem abrupta no processo 
quebra uma tradi~ao de anos, causando descredito e, dependendo do carater 
does) empregado(s) envolvido(s), boicote. 

A intensifica~ao do sistema de produ~ao traz a tona uma serie de 
ineficiencias, comprometendo a mao-de-obra e, principalmente, a figura do 
responsavel (administrador). A imagem de bons trabalhadores, conhecedores 
dos varios aspectos envolvidos com a produ~ao de leite, passa a ser 
amea~ada. Os indices de eficiencia operacional, como metros de cerca 
aceirada por dia, area gradeada por dia, quanti dade de milho colhido para 
ensilagem por dia, leite ordenhado por dia por hom em, vacas ordenhadas 
por hora, taxa de mastite no rebanho e muitos outros, exp6em a qualidade 
dos empregados da propriedade. Alem disso, a mudan~a de filosofia de 
trabalho, direcionada agora para a maximiza~ao do uso de todos os recurs os 
envolvidos, .inclusive 0 humano, nao caminha no mesmo sentido da 
disposi~ao da maioria dos empregados ao trabalho e, assim sendo, .se 0 dono 
da fazenda e/ou o(s) lecnico(s) proponente(s) das mudan~as nao estiverem 
atentos, 0 processo sofrera interferencias (boicotes) capazes de comprometer 
todo 0 planejamento. Posteriormente, com 0 envolvimento do dono da 
fazenda pela mao-de-obra, atraves de conversas reservadas, num processo 
de convencimento lento mas constante, a nova filosofia de trabalho, as 
tecnicas e o(s) tecnico(s) serao desacreditados. 
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d. Medio e longo prazo 

As res post as ao trabalho proposto serao obtidas a medio e longo 
prazo, devido a natureza da atividade. 0 tecnico que come~ar a executar as 
atividades no inicio do ana agricola, tera a possibilidade de obter resultados 
mais rapidos devido a reestrutura~ao do setor de produ~ao de alimentos. 

e. Fluxo de caixa 

Ha necessidade do dono da propriedade compreender que em 
alguns meses 0 nuxo de caixa certamente sera negativo, principalmente na 
epoca de aquisi~ao de corretivos e fertilizantes para estabelecimento de 
pastagens e/ou produ~ao de volumosos para suplementa~ao na epoca das 
secas. Os solos do PaIs sao, de forma geral, pobres em fertilidade natural e 
mesmo os que possulam alguma fertilidade foram-na per~endo com 0 

extrativismo. A recupera~ao total destes solos e onerosa e deve ser 
programada a longo prazo. Contudo, a res posta quanta a protlur,:ao das 
forrageiras e rapida e, assim sendo, as respostas em relar,:ao as produr,:6es 
de leite e animais ocorrerao a curto e medio prazos. 

Nesses meses de deficit de caixa, nao pod era haver 0 esmore
cimento do proprietario quanta as metas a serem atingidas, devendo-se 
manter 0 princfpio basico da tecnificar,:ao (recuperar,:ao da fertilidade do 
solo). A movimentar,:ao a partir da inercia e dificil e lenta, porem, dado 0 

impulso inicial, as etapas seguintes tenderao a fluir com maior desenvoltura. 

f. Atua!;iio des leal de vendedores 

Alguns vendedores, de poucas firmas de insumos e produtos agro
pecuarios, estimulam, no responsavel pela propriedade, a vontade ja latente, 
de alterar as atividades pre-estabelecidas pelo(s) tecnico(s), atraves de meios 
excusos, com a intenr,:ao de tornar in6cuo 0 conjunto de medidas propostas 
no planejamento. 

o responsavel pel a fazenda devera, necessariamente, . ser uma 
pessoa Integra, inca paz de cometer atitudes dessa natureza. 
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IV. EXEMPLO DE UM PLANEJAMENTO (CASO REAL) 

1. Levantamento da situa~ao 

1.1. 0 solo e sua ocupa~ao 

Fazenda produtora de leite com 104 ha de area total, sendo 79,1 ha 
passiveis de utilizac<ao no processo produtivo. 0 solo predominante foi 
c1assificado como areia quartzosa. A area estava ocupada da seguinte forma: 

· 60 ha de pastos de Braqlliaria deClImbells e capim nativo; 
· 9,3 ha de capim elefante; 
· 6,3 ha de cana-de-a~ucar e 
· 3,5 ha de milho. 

1.2. Infra-estrutura e mao-de-obra 

A infra-estrutura ':Ia fazenda compreendia: 2 casas de funcionarios, 
1 estabulo para 44 vacas, 2 tratores com implementos para preparo do solo 
e plantio de' graos, 1 galpao, 1 paiol, 1 resfriador de leite e conjuntos de 
ordenhadeira tipo balde-ao-pe. Cinco eram os empregados envolvidos no 
sistema produtivo. 

1.3. Rebanho 

o rebant.o da propriedade era composto por: 

· 65 vacas mesti~as; 
· 18 bezerras de 2 a 3 anos; 
· 23 bezerras dp. 1 a 2 anos; 

.. 29 bezerras ( ~ 0 a 1 ano; 
.3 touros; 
.6 eguas; 
.4 potros; 
· 1 garanhao e 
.3 mulas. 

Total de 138 bovinos e 14 equmos, numa estimativa de 111,5 
unidades animais (VA), lembrando que 1 VA e igual a 450 kg de peso vivo. 
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1.4. Indices de produtividade 

A partir de registros, foram calculados os seguintes fndices de 
produtividade: 

· produ<;iio anual de !eite 
· venda anual de leite 
· vacas em lacta<;iio por ana 
· mortalidade de bezerros 
· idade da novilha 1 Q parto 
· perfodo de servi<;o 
· intervalo entre-partos 
· perfodo de lacta<;iio 
· produ<;iio de leite 
· produtividade do sistema 
· 'capacidade de suporle estimada 

2. Sistema proposto 

110.298 kg 
87.201 kg 

52% 
17,7% 

53 meses 
227 dias 
510 dias 
180 a 210 dias 
1779 kg.vaca-1.ano-1 

1390 kg.ha-1.ano-1 

80UA 

Considerando a infra-estrutura, a qualidade e 0 treinamento da 
miio-de-obra, as caracterfsticas do solo e 0 rebanho disponfvel, aptou-se pelo 
estabelecimento do uso intensivo de pastagens de capim elefante, com 
sup!emenla<;iio de concentrado. A deficiencia de alimento volunioso na 
epoca seca seria suprida pela cana-de-a<;ucar e pastagens de capim elefante 
de boa qualidade e pela silagem de milho ou sorgo. 

3. Situa<;ao encontrada e medidas iniciais 

3.1. Cria<;ao de bezerros e novilhas 

o levantamento da situa<;iio apontou que: 

. 0 aleitamento natural era realizado sem qualquer criteria (apenas 
79,1 % do leite produzido era comercializado); 

· . a mortalidade era e!evada devido a falta de cuidados com os 
bezerros recem-nascidos; 
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· a nutri~ao era inadequada, resultando em cresci men to Iento e 
animais debilitados; 

· os animais estavam dispersos em lotes heterogeneos quanta ao 
tamanho; 

· nao havia escritura~ao nem identifica~ao dos animais e 

· faltava urn calendario sanitario. 

As medidas inicialmente propostas foram: 

· fornecimento control ado de leite aos bezerros (uso do balde); 

· fornecimento aos bezerros, desde 0 nascimento, de agua e 
volumoso de melhor qualidade existente na fazenda; 

· introdu~ao, na dieta, de concentrado peletizado con tendo minerais; 

· implanta~ao de piquetes com cochos de alimenta~ao e bebedouros, 
para separa~ao dos animais em crescimento em lotes tao homogeneos 
quanta possfvel; 

ado~ao de sistema de cadastramento e identifica~ao de recem-
nascidos; 

· pesagens mensais com uso da fita de pesagem e 

· utiliza~ao do peso vivo (350 kg) como criterio para a entrada das 
novilhas na reprodu~ao. 

3.2. Manejo da reprodu~ao 

o diagn6stico da situa~ao mostrou que: 

· as novilhas pariam com peso muito aquem do desejado e conse
qiientemente apresentavam perfodo de servi~o longo; 

· dificuldade para identificar 0 cio, por parte dos empregados; 
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· varios animais em anestro p6s-parto; 

· incidencia elevada de reten~ao de placenta; 

· concentra~ao de pari~6es e 

· registros incorretos de eventos reprodutivos. 

As medidas adotadas de imediato e as propostas como parte do 
planejamento global da propriedade sao discriminadas a seguir: . 

· adequa~ao da alimenta~ao das va cas, utilizando volumosos de 
melhor qualidade; 

· controle efetivo da reprodu~ao pos-pasto, de todos os animais, com 
palpa~6es mensais; 

· ado~ao do criterio de peso ao parto como norteador da 
alimenta~ao e manejo da cria~ao das novilhas prenhes; 

· controle da distribui~ao de part os ao longo do ano, visando a 
uniformidade de produ~ao; 

· secagem das vacas ate dois meses antes da proxima pari~ao e 

· descarte dos reprodutores mais erados. 

3.3. Manejo das vacas 

o estudo da situa~ao das matrizes produtoras demonstrou que: 

· 0 volumoso fornecido as va cas era de baixa qualidade; 

· faltava criterio para v fornecimento do concentrado; 

· nao existia 0 correto conceito sobre mineraliza~ao dos animais; 

· varios animais apresentavam problemas de casco; 
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· niio havia urn piquete espedfico para pari~iio; 

· a ordenha era efetuada de maneira inadequada e 

· havia baixa porcentagem de vacas em lacta~iio, em rela~iio ao total 
de vacas no rebanho. 

As medidas tomadas para aItera~iio do quadro vigente foram: 

· descarte de vacas pelo criterio do perfodo de lacta~iio; 

· constru~iio de urn silo trincheira; 

· fornecimento de volumosos de boa qualidade; 

· estabelecimento de criterios para a distribui~iio do alimento 
concentrado, visando 0 favorecimento dos animais em infcio de lacta~iio; 

· mineraliza~iio for~ada atraves do concentrado, ou mesmo do 
volumoso picado, no caso, a cana-de-a~ucar; 

· implanta~iio de urn piquete de pari~iio; 

· modifica~iio da rotina da opera~iio de ordenha e 

· 'estabelecimento de urn calendario de vacina~6es e evermina~iio. 

4. Planejamento da alimenta"ao 

As capineiras (cana-de-a~ucar e capim elefante), apesar de 
apresentarem urn born "stand" (densidade populacional), tinham idade 
avan~ada, com valor nutritivo e produ~ao reduzidos. Na aduba~iio das 
capineiras era utilizado apenas 0 csterco produzido pelas vacas. 0 milho 
semeado foi adubado deficientemente, resultando em baixa produtividade. 
A silagem armazenada em silos de superffcie era de baixa qualidade e por 
fim havia excedente de animais, considerando os recursos forrageiros da 
fazenda. 
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o planejamento da alimenta<;ao tomou como base a capineira de 
cana-de-a<;ucar, como volumoso exclusivo para a alimenta<;ao do rebanho na 
epoca de inverno, sendo 0 calculo realizado da seguinte forma: 

· area de cana-de-a<;ucar (6,3 ha), com produtividade estimada de 
50 Lha-1.ano-1 e produ<;ao total de 315 t.ano- I ; 

· 0 perfodo de inverno consider ado foi de 180 dias; 

· 0 consumo de cana-de-a<;ucar suposto foi de 20 kg de materia 
originaI.UA-1.dia-1; 

· 180 dias x 20 kg.UA-1.dia-1 = 3.600 kg.UA-1; 

· no rebanho de 111,5 UA, 0 consumo total de cana-de-a<;ucar 
durante 0 periodo de inverno considerado seria de 401,4 toneladas; 

· como a disponibilidade de forragem e de 315 t, haveria 0 deficit 
de 86,4 t de volumoso. 

As medidas tom ad as nesta situa<;ao foram as seguintes: 

· venda de animais para adaptar 0 rebanho ao alimento disponfvel 
e obten<;ao de capital para 0 infcio dos trabalhos de implanta<;ao do sistema 
tecnificado; 

· descarte de animais com perfodo de lacta<;ao curto, que nao 
estivessem prenhes, com problemas de reprodu<;ao oucascos e 

· utiliza<;iio dos recursos financeiros auferidos na recupera<;ao da 
fertilidadc dos solos. 

Foram selecionados para venda: 

· 10 vacas; 
· 7 novilhas de 2 a 3 anos (azebuadas); 
· 12 novilhas de 1 a 2 anos; 
.2 touros e 
· sugerida a venda de todos os equinos e muares. 
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Com a venda, a lota~o passou a ser de 89,5 VA, numero que, 
mUltiplicado por 3.600 kg de cana-de-a<;ucar a ser consumida no perfodo de 
inverno por uma VA, deu 0 consumo total de 323 t, ou seja, valor 
praticamente de acordo com a disponibilidade de forragem. 

o rebanho estavel no infcio dos trabalhos, em 1985, capaz de ser 
alimentado corretamente com os recursos forrageiros da propriedade, 
deveria ser composto por 55 vacas, 15 novilhas de 2 a 3 anos, 11 novilhas de 
1 a 2 anos, 29 bezerras de 0 a 1 ana e 1 touro. Com esta composi<;ao tornar
se-ia viavel a pro posta de 20% de taxa de descarte voluntario de vacas, 0 

que implicaria a entrada anual de 11 novilhas no processo produtivo. 

5. Estabelecimento dos pastos 

As capineiras de capim elefante (9,3 ha) foram transformadas em 
past os. Atraves de criteriosa amostragem do solo, a analise determinou as 
corre<;6es e aduba<;6es a serem efetuadas. Como a area nao era suficiente 
para alimentar todo 0 rebanho durante a esta<;ao de crescimento da 
forrageira, somente as va<:as tiveram acesso ao pasto. As novilhas passaram 
a ser criadas em piquetes, onde a base da alimenta<;ao volumosa era 
fornecida em cochos (capim elefante picado ou cana-de-a<;ucar). Cerca de 
mais 3 ha de capim elefante foram inicialmente estabelecidos, visando 0 

fornecimento de material para produ<;ao de silagem e volumoso para os 
animais em crescimento. 

No infcio das atividades do sistema de produ<;ao intensiva, 0 

rebanho fazia rota<;ao entre a area de capim elefante e as pastagens de 
braquiaria. 

6. Objetivos a longo prazo 

o projeto de intensifica<;ao do sistema de produ<;ao de leite teve por 
objetivo a ado<;ao de paslejo rotacionado em capim elefante durante a 
esta<;ao de · verao, com suplementa<;ao de concenlrado para animais 
produzindo acima de 9 kg de leite diarios. Na epoca seca, preconizou-se a 
utiliza<;ao de volumosos como silagens de milho ou sorgo para va cas em 
inicio de lacta<;ao e cana-de-a<;ucar para animais em final de lacta<;ao e 
animais em crescimento. 
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7. Resultados

Os resultados foram significativos (Quadro 1), considerando que:
não houve aparte financeiro exterior e introdução de animais nos quatro
primeiros anos; o número de empregados foi mantido e a inseminação
artificial foi implantada em 1.991.

O solo atualmente está ocupado da seguinte maneira:

· área de pastagem de capim elefante
· área para ensilagem do capim elefante
· área para ensilagem de milho/sorgo
· campo de feno de coast-cross
· área de cana-de-açúcar

16,2 ha
8,8 ha
10,3 ha
0,8 ha
4,0 ha

Total 40,1 ha

Quadro 1. Índices de produtivos a partir de 1985.

Índices 1985 1986 1987 1988 1989 1'190 1991 1992-

N° vacas no rebanho 62 52 65 61 61 66 83 88
% vacas em lactação 52 76 76 79 80 80 57 79
N° de bezerros.ano·1 43 59 66 60 68 81 74 101
Fêmeas vendidas.ano·1 O 15 12 16 5 4 12 17
Leite produzido 1I0 177 243 239 246 243 212 310

(1000 kg.ano")
% leite cornercializado 79 84 78 87 88 81 93 93
Produção 1779 3396 3743 3916 4031 3688 2550 3524

kg.vacal.ano""
Produção 4404 6067 5957 6132 6070 5278 7733

kg.ha·1.ano·1--

- dados estimados
-- área utilizada = 40,1 ha
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o planejamento tecnico proposto foi executado ate 1.989, como 
mostra a evolu~iio dos Indices. A partir de 1.990 retomaram-se conceitos 
ditados pela tradi~iio e tecnicas de pouca valia para urn processo produtivo 
eficiente, verificando-se queda acentuada nos Indices produtivos, sendo 
necessario 0 replanejamento a partir do segundo semestre de 1.991, que 
recolocou a fazenda no c(l.llinho da intensifica~iio (Indices estimados de 
1992). 

8. Conclusiio 

Devido a e1eva~iio irreverslvel dos custos de produ~iio de leite e ao 
abandono contfnuo da atividade por produtores que niio sabem responder 
at raves de produtividades capazes suportar tais aumentos, sendo este 
fenomeno mundial, a fazenda, para continuar a ser lucrativa, necessitara 
urgentemente melhorar seus Indices de eficiencia produtiva. 
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