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Resumo: 0 objetivo deste estudo foi diagnosticar a atividade leiteira desenvolvida em 90,6% dos
produtores de leite da agricultura familiar do municipio de Parnaiba, Piaui. Os dados foram obtidos por
meio de entrevistas e visitas tecnicas. As propriedades sao pequenas, onde a maioria de seus proprietarios
nao concluiu 0 ensino fundamental e eshi na atividade leiteira ha mais de 20 anos. Grande parte do leite e
vendido de maneira informal, 0 que representa risco para a saude publica. 0 sistema de produ~ao adotado
baseia-se na oferta de forragem no cocho e administra~ao de ra~ao durante todo 0 ano, principaimente
durante a epoca da seca, quando ha escassez de pastagens. A confec9ao de feno e silagem, com forragens
produzidas na epoca das aguas, bem como a irriga~ao das pastagens na epoca da seca, sao boas
alternativas para nutri~ao do rebanho. A assistencia tecnica e uma necessidade para melhoria da
produtividade de forragens e redu~ao dos custos de produ~ao.

Abstract: The aim of this study was to characterize the milk activity developed in 90.6% of milk
producers of family farming in the county of Parnaiba, Piaui State. Data were obtained through
interviews and technical visits. The properties are small, where the most owners have not completed
elementary school and are in dairy activity for over 20 years. Much of the milk is sold informally, the
that is risk to public health. The production system adopted is based on the supply of fodder in the trough
and feed management all year, especially during the dry season, when there is a shortage of pasture. The
production of hay and silage, with fodder and grain produced in the rainy season and the irrigation of
pastures in the dry season, are good alternatives for nutrition of the herd. Technical assistance is a
necessity for improving the productivity of forage and reduce production costs.

IntrodUlrao
A agricultura familiar e a principal geradora de postos de trabalho no meio rural brasileiro, com

74,4% das ocupa~oes, sendo responsavel por 38% do Valor Bruto da Produ~ao. Alem disso, a agricultura
familiar gera os principais produtos da cesta basica consumida pelos brasileiros. Por sua vez, 0 leite e 0
alimento de origem animal mais consumido pela popula~ao brasileira e, a maior parte desta produ~ao
(58%) e oriunda da agricultura familiar (Agricultura ..., 2009). No Piaui, a principal bacia leiteira e a de
Parnaiba, sendo 0 municipio de Parnaiba 0 maior produtor de leite da regiao. Este trabalho teve por
objetivo conhecer as caracteristicas da produ~ao' de leite da agricultura familiar de Parnaiba, de modo a
gerar informa~oes que possam auxiliar no direcionamento de politicas publicas e estrutura~ao de projetos
para 0 setoL

Material e Metodos
Este trabalho foi desenvolvido no municipio de Parnaiba, Piaui, situado entre as coordenadas

2°54'185" e 41 °46'37" e com altitude media de 13 m. Segundo a classifica~ao de Koppen, 0 clima e Aw',
com precipita~ao anual media de 1.079 mm e periodo chuvoso concentrado nos meses de janeiro a junho.
Os dados necessarios para a caracteriza~ao do sistema de produ~ao foram obtidos por meio de entrevistas
realizadas por tecnicos da Embrapa e Emater de Parnaiba, na segunda quinzena de janeiro de 20 II,
periodo de inicio da epoca das aguas. Os questionarios continham informa~oes sobre as caracteristicas do
produtor, produtividade leiteira do rebanho e nutri~ao dos animais, entre outras. No municipio estudado
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existem 156 produtores de leite, e, de acordo com informayoes da Emater, 53 sao da Agricultura
Familiar. Destes, 48 familias foram entrevistadas, contemplando 90,6% dos produtores de leite da
Agricultura Familiar de Parnaiba.

Resultados e Discussao
Os produtores de leite da Agricultura Familiar de Parnaiba possuem em media 47 anos de idade,

sendo a maioria do sexo masculino (91 %). Quanto ao grau de escolaridade, 26,5% dos proprietarios sao
analfabetos, 36,7% iniciaram, mas nao conc1uiram 0 ensino fundamental, enquanto que 18,3%
completaram 0 ensino medio. A maioria dos proCiutores esta a mais de 20 anos (55,1%), ou entre 11 a 20
anos (26,5%) na atividade leiteira. Em 63,5% das propriedades todos os trabalhadores fazem parte da
familia, enquanto que em 23,0% delas ha urn trabalhador contratado permanente e em 13,5% urn
trabalhador provis6rio. 0 tamanho medio das propriedades e de 12 ha. Alem da atividade leiteira, 22,9 %
das familias criam frango caipira (media de 56 cabeyas), 12,5% criam suinos (media de 51 cabeyas) e
4,2% criam ovinos (media de 50 cabeyas), com intuito de gerar renda extra, todavia a maior fonte de
recursos origina-se da bovinocultura leiteira. A grande maioria dos produtores (93,9%) possui em seus
rebanhos bovinos mestiyos, resultantes do cruzamento entre a raya Holandesa e 0 Gir leiteiro, com alto
padrao para produyao leiteira. Na composiyao do rebanho predominam as vacas em lacta9ao (35,0%),
seguidas pelos bezerros (29,6%), vacas secas (16,7%), novilhas (16,5%) e touros (2,0%). A propor9ao de
vacas em lactayao aproxima-se do numero minimo recomendado em relayao ao numero total de animais
do rebanho (40 %) e ao numero total de vacas (75%) (Zoccal, 2004).

A media de produ9ao diaria de leite por produtor e de 135,9 Lea media de produ9ao/vacaldia e
de 12,7 L. Estes val ores nao representam todo periodo de lacta9ao, mas apenas a produ9ao obtida no
periodo das entrevistas, ocorrido no inicio da epoca das aguas, quando ainda sao administradas grandes
quantidades de rayao para 0 gado, e consequentemente, ainda obtem-se maior produ9ao leiteira. De outro
lado, quando ha 0 desenvolvimento das pastagens pela a9ao das chuvas, 0 que ocorre geralmente no
inicio de fevereiro, os produtores reduzem significativamente a administra9ao de rayao aos bovinos, que
sao soltos no pasto. A partir de entao a produyao leiteira diminui consideravelmente e, somente comeya a
elevar-se novamente a partir de agosto, quando 0 fornecimento de ra9ao concentrada volta a ser a base da
alimenta9ao do rebanho.

A produ9ao de leite e comercializada para laticinio particular (38,6%) e para a cooperativa local
(23,8%) (Tabela 1), dos quais 0 produtor recebe entre R$ 0,73 a 0,85 centavos por litro. Embora 0 pre90
pago pel0 produto esteja relativamente mais elevado do que 0 recebido pelos produtores de leite da
regiao sudeste (Preyo ..., 2009), 0 custo de produyao leiteira na regiao de Parnaiba e normalmente mais
elevado, pois tern por base 0 uso de grandes quantidades de rayao para alimenta9ao dos bovinos, 0 que
ocone principalmente durante os meses de agosto a janeiro, quando a disponibilidade de pastagem reduz-
se drasticamente. Grande parte da produ9ao de leite (37,6%) e vendida in natura ao consumidor pelo
valor de R$ 0,90 a 1,20 0 litro ou na forma de queijo coalho, produzido sem a pasteuriza9ao do leite. A
comercializa9ao de leite in natura e derivados produzidos sem pasteuriza9ao, tambem e observada de
forma marcante em Ilheus (Ribeiro et aI., 2003). Apesar da vantagem parcial na comercializa9ao do leite
cru' esta pratica leva a risco para a saude publica, pois 0 leite pode veicular bacterias responsaveis por
doenyas no homem. Os produtores dec1araram-se insatisfeitos com 0 fim do Programa Fome Zero, em
janeiro de 20 11, com conseqiiente implantayao do sistema de cotas pelo laticinio particular e reduyao de
20% na compra de leite, 0 que representou limite para atividade leiteira e perda no or9amento das
familias de produtores.

TABELA 1 - Comercializa9ao do leite em propriedades de agricultura familiar de Parnaiba, Piaui, 20 II.
Destino % de produ9ao
Laticinio particular 38,6%
Vendido in natura ou utilizado na fabricayao de queijo coalho para venda 37,6%
Cooperativa local 23,8%

Em 89,8% das propriedades sao realizadas duas ordenhas diarias e a ordenha e conduzida na
maioria das propriedades com 0 bezerro ao pe (91,8%). 0 tipo de ordenha predominante e a manual
(81,6%), havendo poucos produtores que utilizam a ordenhadeira mecanica tipo balde ao pe (18,4%).
Para manejo higienico da ordenha 16,6% dos· produtores utilizam a caneca telada, enquanto que a
lavagem dos tetos, sua imersao em desinfetantes e a secagem com papel toalha sao realizadas em,
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respectivamente, 83,3%, 20,8% e 39,5% das propriedades. Em 12,2% das propriedades nao e realizado
nenhwn metodo para higiene da ordenha.

o tipo de pasta presente na maioria das propriedades e 0 capim-canarana (Hymenachne
amplexicaulis) (51,0%), havendo tambem aquelas onde ha capim-elefante (Pennisetum purpureum)
(40,8%), tifton (Cynodon sp) (14,3%) e pastagens nativas (12,2%).0 pastejo rotacionado e realizado em
apenas wna propriedade e 33,3% irrigam parte das pastagens. 0 capim-canarana desenvolve-se em areas
alagadiyas e, nas propriedades visitadas, comumente ele e cortado e administrado no cocho, sendo
tambem utilizado para pastejo direto. Em 18,7% das propriedades a mandioca e administrada no cocho e
em apenas 2,0% delas a cana-de-ayucar tambem e fornecida aos animais. Boa parte das propriedades
(46,8%) compra volumosos para a alimentayao do gado. Feno e silagem nao sao fornecidos aos animais.
A irrigayao das pastagens e wna das principais recomendayoes para 0 manejo nutritivo dos rebanhos na
regiao (Magalhaes et aI., 2005), ja que 0 periodo de seca na regiao estende-se por aproximadamente 7
meses, inviabilizando a manutenyao dos pastos ao longo do ano. Em 14,6% das propriedades os animais
sao soltos para pastejar tambem fora dos limites da propriedade. Esta pratica indica falta de planejamento
da nutriyao animal e gera risco de acidentes no transito, uma vez que os animais tern aces so as estradas.
A administrayao de rayao concentrada e feita durante todo 0 ana pela maioria das propriedades (94,0%),
sendo que as maiores quantidades sao administradas na epoca de seca, 0 que intluencia de forma
acentuada no awnento da produyao de leite durante este periodo. A rayao e geralmente com prada pronta
(39,6%) ou produzida com graos adquiridos de fontes extemas (60,4%), sendo estes, principalmente, soja
e milho. 0 plantio de graos para produyao de rayao nao e realizado nas propriedades. Os produtores
reclamam pela escassez de acompanhamento tecnico, sendo observado que 31,2% nao recebem
assistencia tecnica, somente 20,8% recebem assistencia do Emater local ou cooperativa e 47,9% tern
assistencia particular, que prioriza 0 atendimenl0 veterimirio, com limitayoes a gestiio da propriedade
como urn todo. Apenas 54,2% dos produtores possuem Declarayao de Aptidao ao Pronaf (DAP),
limitando a estes a oportunidade de participarem de linhas de credito para investimentos na propriedade.
A maioria dos produtores estao descontentes com a intensa dependencia de rayao e gostariam de receber
orientayoes para melhorar 0 manejo nutricional do rebanho ao longo do ano.

ConcIusoes
o baixo indice de participayao em cooperativas, demonstra fragilidade na organizayao dos

produtores leiteiros, e consequente limitayao ao acesso a politicas publicas e program as de governo.
A falta de planejamento para nutriyao do rebanho, representada pela grande dependencia de rayao

concentrada, reduzido uso de irrigayao de pastagens, ausencia de rotayao de pastagens e nao produyao de
fenD ou silagem, toma 0 custo de produyao leiteira elevado, dificultando a manutenyao da atividade.

Ha necessidade de assistencia tecnica peri6dica para melhoria da gestao das propriedades.
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