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Editorial
Neste momento de comemoração para a agricultura 

paulista, quando a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo completa 120 anos, nada mais 
oportuno do que dedicar a presente edição àquela que está 
entre as mais representativas atividades do ramo agropecuário: 
a bovinocultura leiteira. 

Uma das mais antigas atividades rurais, a bovinocultura 
leiteira vem resistindo a todos os percalços como: os 
baixos preços pagos ao produtor de leite; o avanço de 
outras atividades rurais sobre suas áreas com instalação de 
monoculturas extensivas, no caso de São Paulo, notadamente 
a cana-de-açúcar; a ampliação de áreas para indústrias e as 
demandas do setor imobiliário surgidas com a expansão das 
áreas urbanas. Por outro lado, também vem se modernizando 

e já são distantes, e até bucólicas, as imagens dos latões de leite nas porteiras esperando na estrada poeirenta pelo 
transporte que levasse a produção diária de leite, sustento de muitas famílias de pequenos produtores rurais.

A bovinocultura leiteira dispõe de linhas de crédito oferecidas pelo Governo do Estado, por meio do Fundo 
de Expansão da Pecuária Leiteira (Feap), que financia desde a compra de matrizes para melhoria do rebanho até 
ordenhadeiras mecânicas – mesmo para pequenas propriedades – bem como tanques resfriadores, ferramentas que 
se tornaram comuns e indispensáveis à atividade. Os equipamentos podem ser adquiridos em compra conjunta por 
grupo de produtores, cedidos em comodato por laticínios ou, simplesmente, em parceria entre vizinhos. Todas são 
ações governamentais que têm o objetivo de obter leite com qualidade e em quantidade suficientes, que venham a 
garantir melhor preço ao pequeno produtor.

Novas tecnologias no manejo do pasto, os cuidados com a sanidade do rebanho, o melhoramento genético que 
reverta em aumento da produção e a busca pela qualidade do leite, com a capacitação em Boas Práticas, têm sido 
incentivados em campanhas governamentais e projetos como o CATI Leite, tornando o produtor rural um parceiro na 
manutenção e suporte da atividade, a mais responsável entre todas pela manutenção do homem no campo, evitando 
o êxodo rural e os contingentes de produtores empobrecidos ao redor das grandes áreas urbanas. E podemos afirmar 
ser a bovinocultura leiteira a mais social entre as atividades e agronegócios rurais e, por este motivo merece, em todo o 
País e não apenas no Estado de São Paulo, toda a admiração, respeito e atenção dos setores governamentais.

Nesta edição, o leitor poderá se inteirar sobre o que vem sendo feito pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo. Neste pequeno espaço desta grande Secretaria, abordamos o que a pesquisa, por meio 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), abrangendo os Polos Regionais e a extensão rural, 
representada pela CATI, presente com suas Casas da Agricultura em 594 municípios paulistas, e a Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA) com suas campanhas de controle de aftosa e brucelose, visando à proteção sanitária do 
rebanho, têm empreendido junto aos produtores paulistas de leite. 

Queremos comemorar, não apenas os 120 anos da SAA, mas as boas perspectivas para a pecuária leiteira para  o 
corrente ano de 2012. Queremos comemorar a atividade que emprega, gera renda, mantém a agricultura familiar ativa, 
reúne parceiros, enfim, que apresenta tantas qualidades quanto o seu produto: o leite!

Boa Leitura!
José Carlos Rosseti

Coordenador da CATI
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Por Cleusa Pinheiro - Jornalista - CECOR/CATI

Pecuária de Leite: transformação 
social na área rural 

Apesar de crises econômicas e remuneração nem sempre adequada, a pecuária leiteira no 
Brasil tem se mostrado uma atividade com perspectivas promissoras de crescimento. Em um 
período de 10 anos teve um aumento de produção de mais de 50%, alcançando mais de 31 
bilhões de litros de leite produzidos em 2011. Com as novas fronteiras abertas, principalmente 
pela agricultura familiar – que tem na bovinocultura leiteira desenvolvida com tecnologia e ge-
nética melhorada, o segmento ideal para seu crescimento –, a atividade está mostrando força 
como geradora de renda e emprego. 

De acordo com dados da Associação Leite Brasil, atividades relacionadas ao leite, como pro-
dução, industrialização e transporte são responsáveis pelo maior número de empregados do 
setor privado no Brasil, somando quase 4 milhões de trabalhadores, sendo a produção o elo da 
cadeia produtiva que mais emprega, respondendo por mais de 90% desse contingente.

Para falar sobre o assunto, conversamos com Vicente Nogueira Netto, presidente da 
Federação Panamericana de Leite (Fepale), cumprindo o terceiro mandato, que tem experiência 
de mais de duas décadas em entidades como a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e 
a Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL); é coordenador da Câmara do 
Leite da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB); um dos fundadores da Cooperativa 
dos Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba (Cotrial) e da empresa Tropical 
Genética.

Formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (MG), com mestrado em eco-
nomia, Vicente Nogueira é filho e neto de produtores de leite e apesar de seu vasto currículo 
técnico e de liderança no setor, é na lida diária do campo – entre vacas, ordenhas e novas tecno-
logias – que encontra seu melhor papel. 

RCA – Qual o panorama da pecuária de 
leite no Brasil e em São Paulo, no contexto 
mundial?
VN –  A atividade leiteira brasileira é uma das 
mais eficientes e competitivas do mundo. De 
2001 para 2011, saímos de 21,5 bilhões de li-
tros de leite produzidos para 31 bilhões; em 
10 anos aumentamos em 50% a produção. 
Nesse mesmo período, a Argentina ficou es-
tabilizada tendo um crescimento de 10 para 
10,5 bilhões de litros produzidos. Se obser-
varmos a realidade brasileira, vemos que a 
nossa vocação é produzir leite; independente 
das crises que ocorreram e as que ainda vão 
ocorrer.
A produtividade da vaca brasileira, compara-
da com a de países como Estados Unidos e 
Austrália, é considerada baixa, porém, é preci-
so ressaltar que a média em um país continen-
tal como o nosso presta um desserviço, pois 
é impossível compreender a produtividade 
brasileira pela média. Se tomarmos por base a 
média de produtores do município de Castro, 
no Paraná, ou de Descalvado, em São Paulo, 
podemos dizer que a produção é maior que a 
da Europa e dos Estados Unidos. 
Quando olho para nossa vaca média e vejo 

que sua produtividade é inferior a de outros 
países, enxergo nesse ponto uma vantagem 
comparativa, pois é muito mais fácil para 
o produtor brasileiro melhorar, investindo 
em manejo e alimentação. Outro fator im-
portante, o qual demonstra que estamos 
no caminho certo, é o grande avanço que 
tivemos na qualidade do leite, com a redução 
de células somáticas e o aumento do teor de 
sólidos (proteínas e gorduras). 

RCA – O que o produtor de leite pode fazer 
que sua produção seja sustentável? 
VN – Os produtores rurais, especialmente 
os de leite, são conservacionistas por con-
vicção. No caso do leite, é impossível ter uma 
contagem bacteriana baixa, se a água esti-
ver contaminada. É preciso que a sociedade 
entenda que, para o produtor ter sucesso e 
sustentabilidade econômica, precisa buscar 
sustentabilidade ambiental. Em alguns locais 
existem dificuldades com produtores que não 
têm convivência histórica com a atividade e, 
por isso, depredam os recursos ambientais, no 
entanto, os produtores tradicionais, que são 
maioria, sabem da necessidade de produzir 
de modo sustentável. 

É preciso ressaltar que vivemos um momento, 
no qual os produtores devem mostrar para a 
sociedade suas ações. Na atividade leiteira, 
um dos principais problemas ambientais 
está relacionado com os resíduos, por isso é 
importante deixar claro que eles podem ser 
reutilizados como adubo nas pastagens. 

RCA – Como o senhor vê a organização do 
setor? 
VN – Ao olhar para as instituições de produ-
tores e as cooperativas, vejo um Brasil muito 
moderno. Fazendo uma comparação com o 
que ocorre na Argentina, onde conversar com 
quem representa o setor é uma tarefa difícil, 
porque existem muitas entidades com poder 
disperso, o Brasil está muito bem represen-
tado com instituições fortes como a CNA e 
a OCB, que colocaram o país em situação fa-
vorável em relação a outros países. 
Se observarmos as indústrias não coopera-
tivistas, temos instituições como a Associa-
ção dos Produtores de Leite Pasteurizado e 
Associação Brasileira das Indústrias de Leite 
Desidratado (Abild), mas a representação está 
um pouco mais dispersa. Felizmente, o setor 
está demonstrando entender que é preciso 

convergir as demandas. Nesse aspecto, mais 
uma vez a OCB cumpre papel relevante, junta-
mente com a Agência de Promoção de Expor-
tações (Apex), ao construir um projeto social 
integrado, com a participação das indústrias, 
para dar uma plataforma competitiva ao Brasil 
na exportação de leite e derivados. Acredito 
que dessa iniciativa conjunta vai nascer uma 
instituição representativa para as exportações 
brasileiras.

RCA – Fale um pouco sobre o trabalho da 
Fepale.
VN – A Fepale foi criada há 20 anos e tem 
representantes de toda a cadeia produtiva 
de mais de 20 países, que juntos são respon-
sáveis por mais de 30% da produção mundial 
de leite. A Federação tem construído pontes 
entre os diversos elos da cadeia produtiva dos 
países da América Latina e somado esforços 
para desenvolver a produção e o consumo de 
lácteos. Tem alcançado bons resultados, con-
tribuindo para o aumento da produção, com a 
democratização de conhecimento.
Ao unir diversas pontas ela possibilita, por 
exemplo, que a Embrapa Gado de Leite pro-
mova cursos de pecuária tropical na América 
Central e no Caribe. Tem um programa de 
promoção de consumo de lácteos, que em 
português se chama Sim ao Leite, o qual está 
acessível para qualquer país sócio e, entre 
outras ações, possibilitou a  harmonização da 
legislação de qualidade no Mercosul, sendo 
a pioneira em uma consolidação de normas 
entre países da região. Outro ponto forte da 
Federação é ser um facilitador de aproxima-
ção entre os sócios e os agentes do mercado, 
o que possibilita a circulação dos produtos 
entre os países associados.
A cada dois anos, a Federação realiza o Con-
gresso Panamericano de Leite, o último foi 
realizado no Brasil com a presença de mais de 
duas mil pessoas. O próximo está programa-
do para os dias 5, 6 e 7 de junho em Assunção, 
no Paraguai. Este congresso se tornou o maior 
encontro internacional sobre o leite.

RCA – Como o senhor avalia o pagamento 
por qualidade? Por favor, faça uma análise 
do avanço da legislação e o comprometi-
mento dos produtores.
VN – Ao analisar uma empresa que não faz 
pagamento por qualidade, a vejo como 
atrasada, impedindo a evolução do seu 
produtor. O pagamento por qualidade é o 
que há de mais democrático na produção 
de leite, pois permite ao produtor pequeno, 
que possui um leite com qualidade excelente, 
receber mais do que um maior que não tem a 
mesma qualidade. 
Essa prática oferece um norte, mostrando para 

onde o produtor deve caminhar. Por exemplo: 
a baixa contagem bacteriana indica que a or-
denha está sendo feita de forma adequada. A 
baixa contagem de células somáticas aponta 
que o úbere das vacas está saudável. Já o 
baixo teor de gordura e proteínas significa 
que a indústria está perdendo eficiência ao 
beneficiar, embalar e transportar mais água e 
menos nutrientes.
O pagamento por qualidade é um caminho 
sem volta. Aconselho os produtores a per-
manecerem nas empresas que pagam por 
qualidade, para terem indicadores para o 
bom gerenciamento da propriedade.
Sobre a legislação, o caminho traçado pela 
IN 62 foi acertado, pois consolidou os ganhos 
que tivemos até aqui. Nos últimos anos,         
melhoramos muito nos padrões de qualidade, 
tanto que a indústria pode destinar uma parte 
de seu leite para atender os padrões mais 
exigentes de qualquer mercado. No entanto, 
realmente é preciso dar um pouco mais 
de tempo, especialmente aos agricultores 
familiares, os das regiões Norte e Nordeste e 
aqueles que atuam em tanque coletivo, para 
se  adequarem aos novos parâmetros de 
qualidade de acordo com a legislação. 

RCA – Como o senhor vê as políticas públi-
cas de crédito que têm sido disponibiliza-
das para o setor?
VN –  Reconheço que muitas ações têm sido 
implementadas na área de crédito rural. Isso 
é muito importante, pois o produtor necessita 
de crédito com custo compatível com a ativi-
dade. O problema é que alguns agricultores 
familiares têm dificuldade para chegar ao 
agente financeiro. Nesse aspecto, as coopera-
tivas mais organizadas são capazes de detec-
tar essa demanda do produtor e fazer a ponte 
com o agente financeiro. 
Apesar de haver uma quantidade diversifica-
da de linhas de crédito, é preciso fazer mais 
para racionalizar a comercialização; temos 
que evoluir nas linhas voltadas para atender 
aos programas de aquisição do governo. Além 
disso, mais linhas devem ser direcionadas em 
momentos de excedente de produção.

RCA – Quais as principais dificuldades do 
setor?
VN – Além do alto custo de produção e da 
falta de mão de obra, de maneira mais ampla, 
hoje o maior problema do setor é o que se 
convencionou chamar de competição desleal. 
A nossa política macroeconômica tem tido, 
há muito tempo, o câmbio como uma âncora 
para combater inclusive a inflação, e o setor 
leiteiro não está isento de sofrer os danos 
de um dólar subvalorizado e de um real 
supervalorizado. 

RCA – O Brasil tem importado grande 
quantidade de leite, principalmente da 
Argentina e do Uruguai. Como o senhor 
analisa esta situação e qual o impacto para 
o produtor brasileiro? 
VN – Em 2001, produtores liderados, sobretu-
do pela CNA, OCB, CBCL e Leite Brasil entraram 
com medidas de defesa comercial e aplicaram 
direitos anti--dumping na forma de impostos 
e tarifas sobre as importações de leite em pó 
do Uruguai, da Argentina, da Nova Zelândia 
e da União Europeia. Na medida em que tais 
ações anularam essa concorrência desleal, o 
segmento cresceu muito e as indústrias fiz-
eram investimentos e se desenvolveram. 
Agora vivemos situação semelhante, em fun-
ção do câmbio desfavorável e também pelo 
crédito oferecido nas importações, por meio 
do qual pode-se pagar em 360 dias. 
Diante da letargia do governo, instituições or-
ganizadas do setor privado como CNA, CBCL, 
Leite Brasil e OCB adiantaram-se fazendo um 
acordo com a Argentina para limitar a entrada 
mensal de leite em pó no Brasil; porém, o Uru-
guai continua livre, exportando quantidade 
significativa. Tais importações, aliadas a um 
custo de produção mais alto, principalmente 
pela recuperação do preço do petróleo e das 
commodities, estão retirando o ânimo (recon-
quistado em anos anteriores) dos produtores 
quanto à ampliação da produção. Por isso, 
se faz necessária uma ação mais decisiva do 
governo para impedir que as importações 
causem danos irreparáveis ao movimento de 
crescimento da produção.

RCA – Qual o papel da agricultura familiar 
na atividade leiteira?
VN – Sou apologista da agricultura familiar, 
pois a atividade leiteira está intimamente 
ligada a ela. Um dos custos mais altos na bo-
vinocultura de leite é a mão de obra, e para 
que esta seja rentável é preciso que o seu cus-
to seja inferior a 15% ou 20%. Se o produtor 
é dono de sua mão de obra, ele será melhor 
remunerado. 
Além disso, na atividade leiteira o relacio-
namento entre o homem e a vaca é muito          
estreito. Exemplo disso, é um produtor da 
nossa Cooperativa do Triângulo Mineiro (que 
tem uma produção média de 1.500 litros/dia 
e trabalha com a família), que ao ser questio-
nado sobre as mudanças que havia feito na 
propriedade, respondeu: “as vacas estão mais 
felizes”. Não sei bem o que quis dizer, mas sei 
que ele conhece os seus animais, e que este 
sentido está ligado ao bem-estar  do rebanho. 
Ao se analisar a geografia do leite no país, 
vê-se o quanto ela cresceu em locais do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, prin-
cipalmente com os agricultores familiares. 
Porém, eles dependem muito de suporte e 
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Panorama da 
Bovinocultura Leiteira
Produção de leite deve crescer em 2012

Jorge Rubez - Presidente da Associação Leite Brasil – leitebrasil@leitebrasil.org.br

O Brasil é o quinto País maior 
produtor de leite do mundo só 
perdendo para a Rússia, China, 

Índia e Estados Unidos, conforme dados do 
International Dairy Federation (IDF), partici-
pamos com 5% da produção mundial. E a 
produção brasileira de leite deverá conti-
nuar crescendo em 2012, estimulada pelo 
fortalecimento da demanda doméstica. 
Crescem também as exportações, mas as 
importações deverão recuar em relação 
ao ano de 2011, quando fechou com uma 
produção total próxima de 31 bilhões de 
litros de leite, um modesto crescimento de 
1% em relação ao ano de 2010. Para 2012, 
estima-se um volume de 32,3 bilhões de li-
tros, um crescimento de 4%, semelhante à 
média histórica dos últimos 10 anos.

A fabricação de laticínios deve cres-
cer em 2012, principalmente em função 
dos elevados investimentos realizados em 
2011, puxados, principalmente, pelo leite 
em pó e queijos. Mais uma vez, os laticí-
nios sob inspeção irão contribuir no com-
bate aos produtos informais, beneficiando 
os consumidores na medida em que a sua 
produção irá crescer significativamente, 
forçando uma queda no leite informal.

Custo de produção afeta rentabilidade 
na cadeia leiteira

Os preços recebidos pelos produtores 
tiveram uma boa recuperação em 2011 
com variação no ano de 17%, mas foram 
neutralizados pelo aumento nos custos de 
produção, calculados pela Embrapa com 
variação em torno de 20%. Apostamos na 
recuperação da rentabilidade e na queda 
nos preços das commodities para reduzir os 
custos de produção.

No entanto, o leite consumido pelos 
brasileiros é um dos mais baratos do mun-
do, em média US$ 1. O maior valor para 
um litro de leite é pago em Pequim, na 
China, que atingiu US$ 3,76. O segundo lu-
gar é ocupado por Tóquio, no Japão, com             
US$ 2,70, e o terceiro foi ocupado por 
Sydney, na Austrália, com US$ 1,83 o litro.

Em uma amostragem focando 16 ci-
dades importantes dos EUA, em 11 delas 
o litro de leite é mais caro do que em São 
Paulo. O preço mais barato foi encontrado 
em St. Louis e Cleveland, com US$ 0,91 por 
litro, e o maior em Honolulu, com US$ 1,90.

Também para efeito de comparação, no 
Brasil o leite longa vida (UHT) representa 

cerca de 76% do consumo de leite líquido, 
diferentemente da Bélgica (97%), Espanha 
(96%), França (96%) e Portugal (93%).

Existe uma série de fatores que influen-
ciam o preço do leite e que mudam a cada 
temporada. Os fatores considerados mais 
poderosos na formação dos preços são 
a redução na oferta de matéria-prima, as 
margens de lucro dos supermercados, o 
custo de produção de leite e derivados e a 
renda do consumidor. A soma desses fato-
res representa 84% das forças que influen-
ciam na variação dos preços. Outras va-
riantes são: estoques, importações, preços 
internacionais de lácteos e de commodities.

A projeção de comércio exterior indica 
uma redução nas importações brasileiras 
em função de acordos de cota no Mercosul 
e uma pequena melhoria nos níveis de ex-
portação, apesar de não haver boas expec-
tativas para o câmbio. Projeta-se que em 
2012 a participação das importações no 
total de leite disponível será de 2,7%. Este 
índice alcançou 4% em 2011.

O estudo feito pela Leite Brasil, em par-
ceria com a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil, Organização das 
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políticas adequadas. O crescimento da agri-
cultura familiar está intimamente ligado ao 
acesso à assistência técnica e às novas tec-
nologias, que a auxilie no processo de passar 
de 50 para 100 litros produzidos, de 500 para 
1.000, e assim por diante. 

RCA – Como o senhor analisa o papel da ex-
tensão rural e da pesquisa?
VN – O papel é fundamental. São os setores 
capazes de capacitar o produtor para as no-
vas realidades, compondo o caminho para 
que o produtor tenha renda em seu empreen-
dimento. A extensão rural é o organismo ca-
paz de preparar os produtores para os novos 
desafios no manejo e na gestão dos diversos 
custos da atividade. 
As inovações tecnológicas nos manterão na 
atividade a longo prazo. Se não houvesse a 
pesquisa do melhoramento genético da raça 
Gir leiteiro e Girolando, não estaríamos no 
ponto em que nos encontramos hoje. Em São 
Paulo, além do trabalho espetacular desen-
volvido pela CATI, há o Programa Balde Cheio 
da Embrapa São Carlos, que se irradiou para 
o Brasil, e ambos têm transformado para mel-
hor a atividade leiteira da agricultura familiar. 

RCA – O leite longa vida trouxe muitas mu-
danças para o mercado brasileiro. Por fa-
vor, fale um pouco sobre esse produto e os 
leites  Tipo A e B. 
VN – A atividade leiteira tem alguns parado-
xos complexos de abordar. A preponderância 
do leite longa vida como principal fonte de 
comercialização de leite fluido no país é in-
questionável, e reflexo de aspectos positivos 
do produto, que não requer transporte   re-
frigerado ou venda em gôndolas refrigeradas, 
o que gera redução de custos ao longo da 
cadeia e permite que os grandes centros pos-
sam comprar das fronteiras agrícolas. Outro 
aspecto de destaque é o fato de o paladar do  
longa vida ser parecido com o do leite fervido, 
hábito que o consumidor brasileiro sempre 
teve e dificilmente será modificado. 
Por outro lado, o leite pasteurizado também 
traz grandes vantagens, uma das quais o 
preço menor, por ser comercializado em uma 
embalagem mais barata. Por conta do avan-
ço na qualidade, este tipo tem ganho mais 
tempo de vida, podendo ser consumido em 
até sete ou 10 dias; prazos mais adequados 
à correria dos grandes centros. Nas regiões 
onde há grande divulgação o consumo tem 
aumentado. 
Não cabe nesse momento exortar diferen-
ças entre um tipo e outro, pois cada um tem 
seu valor nutricional, e sim destacar que o 
fator que os difere está ligado à forma de 
produção: um pasteurizado (A e B) e o outro 
ultrapasteurizado (Longa Vida). A indústria e a 

cooperativa levarem ao consumidor leites de 
todos tipos com qualidade é que fará a dife-
rença.

RCA – O consumo de leite e derivados no 
Brasil aumentou nos últimos anos, mas      
ainda está abaixo da média mundial. O que 
fazer para estimular  o consumo?
VN – Não tem nenhum dado da atividade 
leiteira que me impressione mais que o do au-
mento do consumo. Em 20 anos saímos de um 
patamar de 100 litros por pessoa e em 2011 
passamos para 166 litros, isso sem uma ativi-
dade coordenada para que tal situação ocor-
resse. Quando olhamos para nossa trajetória 
e vemos que não houve ação coordenada, 
perguntamos como cresceu se não houve 
promoção institucional do leite e seus deriva-
dos. A resposta é relativamente simples: com 
o crescimento da renda da população e do PIB 
do país, houve ampliação das classes C e D. 
Existe uma ligação direta entre o aumento da 
renda e o do consumo de proteínas lácteas e 
de leites e derivados. Por outro lado, o aumen-
to no consumo também pode ser explicado 
pela maior versatilidade da indústria de    la-
ticínios. Há 20 anos, comprávamos na padaria 
leite pasteurizado, queijo e manteiga. Hoje, 
o consumidor encontra produtos variados e 
atrativos. Porém, falta ao governo e ao setor 
leiteiro fazer uma campanha de  utilidade 
pública, mostrando os benefícios do leite para 
a saúde humana. 
Há muito espaço para aumentar o consumo 
no Brasil, pois além da vocação para produzir, 
tem um grande mercado consumidor.
 
RCA – A Nova Zelândia adota como sistema 
de produção as pastagens. Os EUA empre-
gam o confinamento. Quais as perspec-
tivas de adoção de um ou outro modelo no 
Brasil, que não tem um sistema típico?
VN – No Brasil, há uma heterogeneidade de 
sistemas de produção. Modelos que utilizam 
o volumoso tipo pastagem, modelos que uti-
lizam a pastagem em parte do ano e no outro 
período confinam e outros que utilizam os 
animais estabulados. Acredito que essa di-
versificação é fruto das alternativas que, além 
de usar  ração com milho e soja, pode usar os 
subprodutos da  agroindústria, possibilidade 
que outros países não têm. Portanto, em cada 
sistema, a pesquisa e a extensão rural devem 
apontar o caminho (estabelecendo metodo-
logias coincidentes para cada um) no qual o 
produtor tenha mais renda, para que possa 
proporcionar uma vida melhor para a família 
e o desejo de seus filhos ficarem na pecuária 
leiteira, pois a sucessão vai determinar o fu-
turo da atividade.
Por outro lado, em um país com dimensões 
continentais como o nosso, é difícil ter um 

sistema único. A Nova Zelândia mantém 
o sistema de pastos porque não produz 
grãos e importá-los seria muito caro. Agora 
imaginemos um sistema de pastejo no Vale 
do Paraíba. Num momento em que o preço do 
leite estiver atrativo e o preço da ração estiver 
baixo seria uma insensatez deixar de agregar 
um concentrado para aumentar a produção 
por animal e, em consequência, a renda.

RCA– Quais as perspectivas da bovinocul-
tura de leite em São Paulo, diante do avan-
ço de outras culturas?
VN – A conta que o produtor tem que fazer 
está relacionada ao que chamamos, em eco-
nomia, custo de oportunidade da terra. Se 
tem uma terra onde se pode produzir leite, 
citros ou cana, o produtor deve optar pelo 
que lhe proporcionar maior rentabilidade. 
Nas propriedades em que a eficiência na ativi-
dade leiteira impera, dificilmente a cana e a 
laranja conseguem uma rentabilidade maior 
por hectare. 
Em São Paulo, há uma característica impor-
tante, pois esses cultivos agrícolas procuram 
áreas mais planas e mecanizáveis para reduzir 
a mão de obra escassa. Já a atividade leiteira 
pode ser realizada em áreas de relevo mais 
acidentado. Nesse momento, o leite está con-
vivendo com outras atividades. Acho que a 
tendência é o produtor explorar outras cul-
turas em locais mais aptos da propriedade 
e leite de forma intensiva e com tecnologia 
nas outras áreas; isso explica a retomada da 
atividade em locais tradicionais como o Vale 
do Paraíba. 

RCA – Quais as perspectivas para a bovino-
cultura de leite?
VN – O Brasil é a terra prometida para pro-
duzir leite. Do ponto de vista de terra, água e 
gente com disposição para trabalhar estamos 
em uma posição muito favorável. Espero que 
as instituições representativas dos produtores 
e dos diversos elos da cadeia produtiva sejam 
capazes de apontar ao governo o caminho 
para a melhor tomada de decisão. Se houver 
apoio governamental o Brasil seguirá crescen-
do no setor e, em uma situação de política 
cambial mais favorável, voltaremos a figurar 
entre os principais exportadores do mundo.

RCA – Por favor, deixe uma mensagem aos 
produtores de leite.
VN – O produtor de leite é um homem de 
bom coração, envolvido em uma atividade 
muito trabalhosa, só a realiza mesmo aquele 
que gosta dela, gosta da terra e da interação 
da terra com a vaca e com o homem. 
Parafraseando Winston Churchill (primeiro-
ministro do Reino Unido entre as décadas de 
1940 e 1950) em uma solenidade em que foi 
paraninfo, deixo o conselho: não desistam, 
não desistam, não desistam nunca!
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Cooperativas Brasileiras, Confederação 
Brasileira de Cooperativas de Laticínios e 
Embrapa Gado de Leite, projeta uma que-
da de 30% nas importações de lácteos em 
2012, podendo alcançar 888 milhões de 
equivalentes em litros de leite. As previsões 
para as exportações são um volume de 362 
milhões de equivalentes em litros de leite, 
um crescimento de 15%.

Nossa recomendação ao produtor de 
leite é dar prioridade à administração nos 
custos de produção, principalmente na ali-
mentação do gado e na mão de obra, que 
está se tornando escassa nas propriedades 
leiteiras.

Os produtores de leite precisam cada 
vez mais evoluir na melhoria da tecnologia 
para possibilitar que a sua atividade seja 
lucrativa.

Políticas públicas e engajamento do 
setor são fundamentais para o aumento 

do consumo de leite

Nos últimos 30 anos, o consumo per ca-
pita de leite e derivados no Brasil teve um 
aumento de 66%. Enquanto em 1980 o bra-
sileiro ingeriu, em média, 100 litros de leite 
e derivados por ano, em 2011 tal consumo 
aumentou para 166 litros. Este acréscimo 
pode ser atribuído ao crescimento popu-
lacional assim como a melhoria na renda, 

trazida pelo reajuste do salário mínimo aci-
ma da inflação. Além disso, a diversificação 
na produção de derivados, o aumento na 
produção interna – que representa 97% do 
mercado local – e a melhoria na qualidade 
da produção primária de leite impulsiona-
ram este avanço.

Apesar do cenário, os brasileiros ain-
da consomem pouco leite comparativa-
mente aos maiores consumidores mun-
diais. De acordo com o ranking da FAO 
(Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura), liderado pela 
Finlândia e Suécia, o Brasil ocupa o 65.° 
lugar.  Portanto, ainda há mercado para 

crescer e a ausência de políticas específicas 
e falta de engajamento do setor dificultam 
o desenvolvimento e o estímulo ao con-
sumo. Considerando a recomendação do 
Ministério da Saúde, de três porções diárias 
de lácteos, ou seja, 200 litros ao ano, a mé-
dia do brasileiro ainda tem um déficite de 
17%.

Cadeia leiteira é significativa na geração 
de empregos

Atividades relacionadas ao leite, como 
produção, industrialização e transporte 
são responsáveis pelo maior número de 
empregados do setor privado no Brasil, 
somando quase 4 milhões de trabalhadores 

nas diferentes etapas da cadeia produtiva 
do leite. 

A produção responde por grande 
parte desse contingente, com um total de 
3,8 milhões de trabalhadores distribuídos 
nas propriedades leiteiras. Os segmentos 
de industrialização e transporte da cadeia 
do leite contribuem com 150 mil postos 
de trabalho, gerados nos mais de dois 
mil laticínios inspecionados pelos órgãos 
oficiais.

Esses números colocam o segmento 
em primeiro lugar no ranking de 
empregabilidade do setor privado no Brasil, 
com 45% e 50% de trabalhadores a mais do 
que os dois setores seguintes, construção 
civil e têxtil, respectivamente.

O aquecimento do mercado de leite no 
País, que cresceu a uma taxa média de 4,4% 
ao ano nos últimos oito anos, deverá trazer 
o aumento do número de trabalhadores 
especializados no setor.

Informalidade vem perdendo espaço 
para a industrialização

A industrialização do setor leiteiro 
nacional cresceu a passos largos nos 
últimos anos, o que trouxe como benefício 
o aumento do leite formal no Brasil. 

No período entre 2000 e 2010, a taxa de 
crescimento da produção total de leite foi 
de 55% (4,5% ao ano), enquanto que o leite 
industrializado cresceu 74% (5,7% ao ano) 
no período, o que indica uma redução do 
leite informal.

Nesse cenário, o leite formal aumentou 
sua participação no mercado de 61% em 
2000 para 68% em 2010. Em contrapartida, 
o informal caiu de 39% em 2000 para 32% 
em 2010. O consumidor é quem mais 
ganha com a redução da informalidade, 
pois o crescimento da industrialização 
propicia maior segurança alimentar ao 
produto leite.

Os Estados que apresentaram 
as maiores taxas de crescimento da 
industrialização de 2009 para 2010 foram 

Paraná e Santa Catarina, com um 
crescimento de 19,5% e 13,7% do leite 
industrializado, respectivamente.

A tendência é de um crescimento ainda 
maior na industrialização do leite para os 
próximos anos, com estimativas em torno 
de 10% ao ano, principalmente em função 
dos investimentos do setor, que dobraram 
em 2010.

A mensagem final que deixo aos 
leitores da revista Casa da Agricultura é 
um reforço ao que já afirmei há cerca de 10 
anos: “A solução para um País como o Brasil, 
com consumo crescente de lácteos, está 
aqui mesmo. Precisamos produzir cada 
vez mais para atender o nosso mercado e 
exportar excedentes”.

Fonte: Leite Brasil
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A Nova Legislação de 
Qualidade do Leite no Brasil
Marcos Veiga dos Santos – Médico Veterinário – Professor Doutor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP Campus de 
Pirassununga – mveiga@usp.br

A legislação de qualidade do lei-
te no Brasil passou por duas im-
portantes mudanças em 2011. 

A primeira foi que a legislação então em vi-
gor, a Instrução Normativa 51/2002, sofreu 
uma prorrogação da entrada em  aplicação 
dos limites de qualidade do leite por um 
prazo de 6 meses. Posteriormente, a IN 51 
foi parcialmente revogada pela IN 62, de 
30 de dezembro de 2011, cuja publicação 
trouxe alterações nos critérios de qualida-
de do leite e dos prazos para  o início da 
vigência.

Em razão do caráter pioneiro das exi-
gências de qualidade do leite, estabele-
cidas pela Instrução Normativa 51/2002, 
podemos considerar que, na época a sua 
publicação, foi um avanço para a cadeia 
produtiva, pois até então o País não tinha li-
mites para Contagem de Células Somáticas 
(CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT) do 
leite cru tipo C.  Essa legislação estabeceu, 
além da fixação de limites máximos em va-
lores menores que 1.000.000 células/mL, 

para CCS e menores que 1.000.000 ufc/mL 
para CBT, outras exigências importantes 
como o resfriamento do leite na proprieda-
de rural e a coleta a granel a cada 48 horas.

  Desde a sua publicação, a IN 51 pre-
via uma redução gradativa dos limites de 
CCS e CBT. Sendo assim, a partir de julho 
de 2008, o limite máximo de CCS e CBT foi 
reduzido para 750.000 (cel./mL e ufc/mL) 
e, em julho de 2011,  haveria redução do 
limite para 100.000 ufc/mL e 400.000 cel./
mL, para CBT e CCS, respectivamente. No 
entanto,   o princípio da vigência da última 
etapa de redução dos padrões e qualidade 
do leite foi prorrogado para dezembro de 
2011 e, posteriormente, foi alterado pela IN 
62/2011.

A IN 62 trouxe mudanças nos padrões 
de identidade e qualidade do leite cru, 
especialmente nos prazos de  início da 
aplicação dos limites de CCS e CBT. Dessa 
forma, a principal mudança gerada pela IN 
62 foi o aumento do prazo em quatro anos 
para a entrada em vigor dos padrões mais 

rígidos de qualidade do leite cru, os quais 
somente passarão a vigorar em 2016. A 
despeito do abrandamento da prorrogação 
dos limites de qualidade do leite 
anteriormente estabelecidos, percebe-se 
ainda uma enorme lacuna nos padrões 
de qualidade, pois há uma ausência de 
definição de quais penalizações serão 
impostas para o leite que não atende aos 
critérios atualmente em vigência.

Medidas para melhorar a qualidade do 
leite

Considerando o histórico e as informa-
ções disponíveis sobre a qualidade do leite 
no Brasil,  é necessário reconhecer que, a 
despeito de muitos esforços isolados, não 
houve melhoria substancial da higiene 
(avaliada pela CBT) e do controle de masti-
te (CCS) durante os últimos cinco anos.  No 
ano de 2009, em um grande levantamento 
feito pela Rede Brasileira de Laboratórios 
de Qualidade do Leite em cerca de 1,7 mi-
lhão de análises, aproximadamente 21% e 
42% das amostras analisadas não atendiam 

o padrão 750.000 de CCS e CBT, respectiva-
mente. Sendo assim, a redução gradativa 
dos limites de CCS e CBT previstos na IN 
62 pode trazer aumento do percentual de 
produtores que não atendem ao limite má-
ximo de CCS e CBT. 

Com base nestes números, a qualidade 
precisa ser encarada como questão estraté-
gica para a cadeia produtiva. Dentre os fa-
tores que contribuem para que a qualidade 
do leite não tenha atingido padrões de ex-
celência, destacam-se: a falta de capacita-
ção do produtor, a abrangência limitada de 
programas de pagamento por qualidade, 
indefinição sobre aplicação de penalidades 
para o leite fora dos padrões da legislação, 
deficiências de infraestrutura (estradas, ele-
trificação, equipamentos) e falta de assis-
tência técnica. 

Uma das principais medidas é a neces-
sidade de treinamento e capacitação de 
mão de obra, com foco principal nas boas 
práticas agropecuárias (manejo de orde-
nha e controle de mastite) dentro da fazen-
da e treinamento de transportadores (cole-
tas de amostras). Isto somente para citar os 
pontos mais críticos na capacitação de toda 
a cadeia produtiva. 

Outro ponto de igual importância é 
a existência de uma boa assistência téc-
nica, visto que o produtor necessita de 
apoio técnico-científico para a tomada de 
decisões e para identificar os pontos que 
podem ser melhorados. Atualmente, con-
tamos com um conjunto de tecnologias 
simples e altamente eficientes para produ-
ção de leite de alta qualidade, dentro dos 
mais variados sistemas de produção do 
País. O terceiro fator desse tripé de medi-
das básicas para melhoria da qualidade do 
leite é o sistema de pagamento. Todos os 
esforços para o aumento da qualidade de-
vem ter como premissa básica a sustenta-
bilidade econômica da atividade. Sem uma 
perspectiva de aumento de lucratividade, o 
avanço da qualidade é muito limitado.

De todas as medidas apontadas ante-
riormente (treinamento, assistência técnica 
e sistema de pagamento), o papel indutor 
da indústria é fundamental, visto que  a 
maioria das responsabilidades quanto à 
melhoria de qualidade deveria ser compar-

tilhada entre produtores e indústrias. Não 
se deve esperar do produtor investimentos 
para aumentar a qualidade do leite se não 
houver sinalização de retorno econômico. 
Grande parte da motivação dos produtores 
para a melhoria da qualidade deve estar li-
gada ao potencial de valorização do preço 
do leite, mas esta não é a única questão. 

O pagamento do leite, com base em 
critérios de qualidade da matéria-prima é, 
sem dúvida, um assunto altamente rele-
vante, pois pode representar uma evolução 
do sistema de comercialização do leite e 
um aprimoramento das relações entre in-
dústria e produtores. Isto permite premiar 
com uma bonificação extra os produtores 
que dedicam esforços e recursos financei-
ros para produzir uma matéria-prima supe-
rior, assim como penalizar o preço do leite 
de qualidade inferior.

A implantação de sistemas de valori-
zação da qualidade pode ser considerada 
uma tendência em várias regiões e empre-
sas do setor, contudo, é importante frisar 
que não existe vinculação entre pagamen-
to por qualidade e regulamentação da qua-
lidade (padrões legais mínimos de qualida-
de do leite). O objetivo dos padrões legais 
de qualidade é definir critérios mínimos, os 
quais passam a ser obrigação do produtor 
e uma exigência para a indústria que pro-
cessa o leite. Já o pagamento por qualida-
de não depende de novas normas, uma vez 
que estes programas consistem no paga-
mento de um prêmio para o produtor que 
fornece a matéria-prima com característi-
cas diferenciadas, o que gera retorno para 
a indústria e para o consumidor. 

Alguns aspectos operacionais são es-
senciais para a implantação de um bom sis-
tema de valorização da qualidade. Deve-se 
adotar procedimentos adequados e padro-
nizados para coleta, transporte e análise de 
amostras de leite, assim como uma rápida 
comunicação dos resultados das análises 
para os produtores. A adoção de critérios 
realistas para bonificação e penalização é 
outro aspecto fundamental, pois se o pro-
dutor não perceber que os critérios para 
obtenção de premiações é compatível com 
a realidade, perde-se a credibilidade e o po-
tencial de adesão do produtor é reduzido.

A implantação de sistemas de paga-
mento por qualidade pode permitir ga-
nhos tanto para os produtores quanto 
para as empresas. Estas últimas podem se 
beneficiar com o recebimento de matéria-
-prima de qualidade superior, o que per-
mite ganhos potenciais de rendimento de 
fabricação, aumento da vida de prateleira 
dos derivados lácteos, melhoria de imagem 
frente ao consumidor e maior capacidade 
de competitividade. Para os produtores, 
além da possibilidade de diferenciação do 
preço (tanto pelo aumento quanto pela 
redução), é uma importante sinalização 
sobre quais as medidas e investimentos de-
vem ser adotados visando ao atendimento 
de padrões de qualidade e qual a demanda 
dos consumidores em relação à qualidade. 
Ainda que sejam essenciais, os sistemas de 
valorização da qualidade não devem ser 
as únicas estratégias a serem empregadas. 
Entretanto, quando usados de forma con-
junta com programas de treinamento e as-
sistência técnica, podem ser uma excelen-
te ferramenta de melhoria consistente da 
qualidade do leite.  
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Agronegócio do Leite: 
Cenário Atual e Perspectivas
Luiz Henrique Celani – Médico Veterinário – Gerente Contas Unidade Bovinos – Pfizer - luiz.h.celani@pfizer.com

O mercado mundial de lácteos 
tem se demonstrado firme nos 
últimos meses, com preços es-

táveis, apesar da crescente oferta, e da ins-
tabilidade econômica que vem afetando a 
economia europeia. 

Essa maior oferta também vai depen-
der dos preços das matérias-primas na 
alimentação animal, pois pode impactar 
os custos de produção, levando à uma re-
dução da produção e, consequentemente, 
menor produção de leite.

Prevê-se que a economia dos princi-
pais países importadores de lácteos cresça 
em patamares mais lentos e isto implicaria 
uma menor demanda, pressionando os 
preços para baixo.

No segundo semestre de 2011, as de-
mandas da Rússia e da China caíram, mas 
outras regiões como Oriente Médio e a Ásia 
compensaram esta queda.

Em 2012, provavelmente teremos uma 
redução na demanda interna dos Estados 
Unidos e da União Europeia, por terem 
maior disponibilidade para exportar. Com 

uma maior oferta mundial de lácteos, 
podemos verificar uma maior 

pressão nos preços. 

A pecuária de leite é um 
setor de grande importância 

para o agronegócio brasileiro, 
levando-se em consideração o 

grande número de empregos e a 
formação de renda, proporcionan-

do ao produtor rural sua permanên-
cia no campo.

Porém, nos sete principais estados 
produtores de leite (RS, SC, PR, SP, MG, 

GO e BA), observamos uma queda na 
produção em 2011. Conforme pesquisas 

do Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, 

em 2011, o Índice de Captação de Leite 
(ICAP-Leite/Cepea), calculado com base 
em amostragem (não censo) do volume 
recebido por cooperativas/laticínios foi 
2,2% menor que o de 2010.  

O Estado que teve maior queda frente 
a 2010 foi o de Goiás, com 14% de redução, 
e com 9% em 2009 e, segundo produtores, 
esta queda se deve à forte pressão das 
lavouras de cana-de-açúcar. Em São 
Paulo e Minas Gerais, as quedas foram de 
4,3% e 2,8% respectivamente, em virtude 

da competitividade da área com outras 
atividades.

Além disso, em 2011 essa redução 
de captação se deve ao aumento de 
20% dos custos de produção, causados 
principalmente pela alimentação e custos 
fixos, como combustível e energia elétrica, 
desestimulando o produtor.

No Rio Grande do Sul, a queda foi em 
virtude da seca que permanece prejudi-
cando os produtores, reduzindo significa-
tivamente a produção, principalmente as 
lavouras de milho.

Em São Paulo, Minas Gerais e Goiás 
houve um ligeiro aumento da produção, 
nos meses de novembro e dezembro, 0,7% 
e 0,9% respectivamente.

Durante 2011, o preço do litro de 
leite pago ao produtor teve aumento 
de 17% ficando em torno de R$ 0,85, 
as exportações diminuíram 34% e as 
importações aumentaram 72%.

Em janeiro, acompanhamos uma ligeira 
queda dos preços pagos ao produtor, aliás, 
podemos notar que nos últimos quatro 
anos tivemos uma modesta queda durante 
o período de safra, sinalizando que o 
comportamento histórico de preços não 
deve mais ser usado como referência para 
balizar os preços. 

A queda nos preços do litro de leite, 
como vem acontecendo desde outubro de 
2011, onde houve um recuo de 1,7% (ou 
1,4 centavos/litro) se deve ao período de 
safra nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, e 
o preço médio pago ao produtor ficou em 
R$ 0,8316/litro, segundo o Cepea.

Mesmo com essa queda, o preço 
pago ao produtor teve um aumento de 
7,9%, referente ao mesmo período do ano 
passado.   

No Estado de Minas Gerais, a queda foi 
de 2,1% (1,8 centavos/litro) sendo pago     
R$ 0,8220 frente a dezembro, e em São 
Paulo a redução foi de 2,6% (2,4 centavos/
litro), com o litro a R$ 0,8733.

Nos demais Estados também ocorre-
ram quedas: Bahia (2,1%), Goiás (2%), Santa 
Catarina (2%), Paraná teve a menor queda 
(0,5%) exceto o Rio Grande do Sul que re-
gistrou ligeiro aumento (0,6%).

Preços pagos pelos laticínios (brutos) e recebidos pelos produtores (líquidos) em JANEIRO/12 referentes ao leite entregue em DEZEMBRO/11

Fonte: Cepea-Esalq/USP

Para os próximos meses, espera-se uma 
estabilidade nos preços, com possibilidade 
de ligeira alta, impulsionada, entre outros 
fatores, pela redução da oferta de leite no 
mercado por causa da estiagem no sul do 
país e também pelo término das férias es-
colares, aquecendo a demanda dos lácteos. 

No Estado de São Paulo, onde existe 
o avanço de determinadas culturas, exige 
que o produtor seja altamente eficiente na 
administração da propriedade, objetivando 

ser competitivo e alcançando índices 
que possam melhorar a rentabilidade da 
atividade.  

Esses fatores podem ser determinantes 
para a sua permanência no mercado.  

Uma das chaves desse sucesso é 
o acompanhamento por profissionais 
capacitados, para que possam orientar o 
produtor quanto aos seus investimentos 
técnicos e financeiros.  
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Financiamento para a 
Bovinocultura de Leite
Alexandre Manzoni Grassi – Engenheiro Agrônomo – Assessoria de Gestão de Políticas Públicas (CATI) – amgrassi@cati.sp.gov.br

Alexandre Mendes de Pinho – Engenheiro Agrônomo – Assessoria de Gestão de Políticas Públicas (CATI) – almendes@cati.sp.gov.br 

O agronegócio do leite ocupa 
posição de destaque na 
economia, estando entre 

os seis produtos mais importantes da 
agropecuária brasileira, desempenhando 
um papel relevante no suprimento de 
alimentos e na geração de emprego e 
renda para a população.

Estão à disposição do produtor algu-
mas linhas de financiamento, das quais 
destacamos:

Linhas de Financiamento

Fundo de Expansão da Agropecuária 
Paulista (FEAP) 

1. Pecuária de Leite

Financia a aquisição de matrizes leitei-
ras, tanque de expansão e infraestrutura de 
alimentação e ordenha. Esta linha é para 
agricultores familiares que explorem a pe-
cuária de leite, com produção média de 50 
a 250 litros/dia.

Disponibiliza até R$ 37,5 mil/produtor, 
sendo: R$ 20 mil para matrizes, R$ 10 mil 
para tanque de expansão, R$ 3 mil para in-
fraestrutura e R$ 4,5 mil para equipamento 
de irrigação. O prazo para pagamento é de 
até 5 anos e taxa de juros de 3% a.a.

2. Qualidade do Leite

Financia a aquisição de tanques de 
expansão, pré-resfriadores e resfriado-
res, ordenhadeiras mecânicas e melhoria 
das instalações por agricultores familiares 
com produção média de até 400 litros/dia. 
Podem ser financiados até R$ 10 mil por 
produtor ou até R$ 60 mil para condomínio 
de produtores, respeitando-se o limite indi-

vidual. Prazo de pagamento é de 4 anos e 
taxa de juros de 3% a.a.

PRONAF

A atividade de bovinocultura de leite, 
quando exercida por agricultor familiar, po-
derá ser financiada por linhas de crédito do 
Pronaf:

Linha Montante Juros*

Pronaf Custeio Até R$50 mil De 1,5% a 4,5% a.a.

Pronaf Investimento Até R$50 mil De 1% a 2% a.a.

Pronaf Mais Alimentos Até R$130 mil De 1% a 2% a.a.

* Os juros são variáveis de acordo com o montante financiado.

PRONAMP

É necessário que o produtor tenha ren-
da bruta anual de até R$ 700 mil e que, no 
mínimo, 80% dela seja originária da ativida-
de agropecuária.

Para o custeio podem ser financiados 
até R$ 400 mil por ano agrícola; para inves-
timento, o teto é de até R$ 300 mil, sendo 
os juros de 6,25% a.a.

Linhas Tradicionais Disponibilizadas 
pelos Agentes Financeiros

O produtor rural poderá utilizar a linha 
de custeio financiando até R$ 650 mil a ju-
ros de 6,75% a.a.

A linha de investimento pode financiar 
máquinas, equipamentos, implementos, 
caminhões, carrocerias, lavouras de cana-
-de-açúcar, animais, obras de irrigação, 
açudagem, recuperação do solo, constru-
ção, reformas ou ampliação de armazéns, 
silos, galpões e outras instalações perma-
nentes, entre outros itens. O limite de fi-

nanciamento é de R$ 300 mil, por benefi-
ciário/ano/safra. A taxa de juros é de 6,75% 
a.a., com prazo para pagamento variando 
de dois a 12 anos.

O beneficiário de crédito para investi-
mento relativo à pecuária deve:

• adotar medidas profiláticas e sanitárias 
em defesa dos rebanhos;

• efetuar a marcação dos 
animais, com rigorosa 
observância das normas 

legais.

BNDES – MODERAGRO

Entre os principais objetivos do progra-
ma está o fomento à pecuária leiteira. Além 
dos investimentos relacionados com o pro-
grama, podem ser financiados:

• Construção, instalação e modernização 
de benfeitorias;
• Aquisição de equipamentos de uso geral;
• Investimentos em suprimento de água, 
alimentação e tratamento de dejetos;
• Reposição de matrizes bovinas ou 
bubalinas, por produtores que tenham 
aderido à certificação de propriedades 
livres ou monitoradas em relação à 
brucelose ou à tuberculose;
• Obras de adequação sanitária e/ou 
ambiental relacionadas às atividades 
constantes do objetivo do Programa.

Financiamento de até R$ 600 mil para 
empreendimentos individuais e de até      
R$ 1,8 milhão para empreendimentos cole-
tivos, podendo ser financiado custeio asso-
ciado ao investimento, limitado a 35% do 
valor financiado. A taxa de juros é de 6,75% 
a.a., com prazo de pagamento de 10 anos.

Planejamento Estratégico da 
Propriedade Rural

Carlos Pagani Netto – Médico Veterinário, diretor da CATI Regional  Catanduva – pagani@cati.sp.gov.br 
Josué Fermino dos Santos – Médico Veterinário – CATI Regional Andradina – josuesantos@cati.sp.gov.br 

Administrar uma propriedade 
leiteira como uma empresa 
eficaz ainda não faz parte da 

cultura e tradição da grande maioria dos 
produtores de leite, principalmente porque 
muitos ainda não despertaram para seu 
potencial produtivo. No entanto, é preciso 
entender que o sucesso de todo negócio 
depende de administração que envolve 
planejamento e gerenciamento da proprie-
dade leiteira, fundamentais para que no fu-
turo a atividade não se transforme em frus-
trações, derrotas, decepções e prejuízos.  

Atualmente, a agricultura deve ser 
“praticada dentro e fora da propriedade”. 
O agronegócio vem ganhando espaços e 
absorvendo atividades típicas dos setores 
industrial, comercial e de serviços. Além 
do mais, a agricultura  sai do setor rural, 
vai para os setores urbano e industrial e, fi-
nalmente, começa a operar dentro de uma 
estrutura com suas vistas voltadas para o 
mundo. Em suma, saiu-se da "porteira da 
fazenda" e, nesse momento, é preciso co-
nhecer as economias nacional e mundial, 
os mercados financeiros agrícolas e não-
-agrícolas, as bolsas de valores, mercados 
de futuros e derivativos, finanças, análise 
de projetos e assim por diante pois, para a 
agricultura, é cada vez mais necessário fa-
zer projetos de novos investimentos. 

A agricultura passou a adotar eleva-
dos padrões de gestão estratégica; daí a 
necessidade de ter em seus quadros, pro-
fissionais afinados na nova era do conheci-
mento. O principal papel do  extensionista  
será mostrar aos produtores rurais  novos 
conceitos desse conhecimento, apoiar na 
quebra de paradigmas que não estão de 
acordo com a nova dinâmica da atividade 
rural e implantar uma  conduta empresarial 
moderna, principalmente treinando-os a 
utilizar ferramentas empresariais, tais como 
planos de negócios, documento de venda, 
análises de risco financeiro, operações em 
bolsa, gestão de pessoas e do negócio.

Tipos de Planejamento
• Estratégico: envolve tudo aquilo que         
ainda não esteja ocorrendo na proprie-
dade, mas que no futuro possa fazer parte 
da rotina das atividades, visando agregar 
valor ao produto. Sair do mundo do preço 
para o mundo do valor. Exemplo: insemi-
nação artificial, transferência de embriões, 
entre outras ações.
• Operacional: é o dimensionamento das 
operações que serão efetuadas no dia da 
dia da propriedade como preparo de solo, 
ordenha, plantio, colheita etc., associadas 
às atividades de produção de leite previstas 
no planejamento estratégico.

Diagnóstico da Propriedade Leiteira

O planejamento da propriedade inicia-
-se com a realização de um diagnóstico 
bem feito da situação atual, consideran-
do os aspectos humanos, sociais, físicos, 
ambientais e financeiros, devendo focar a 
análise dos recursos e os rendimentos atu-
ais proporcionados pela atividade leiteira, 
bem como a análise das informações para 
identificar os pontos fortes e fracos do em-
preendimento atual.

 Apresentação Geral da Propriedade

A apresentação fornece uma ideia geral 
da propriedade, quem são os responsáveis, 
qual o seu tamanho, quais são suas ativi-
dades, sua produtividade e sua história em 
todos os aspectos.

Coleta de Dados

Os dados zootécnicos, econômicos e 
edafoclimáticos podem ser anotados em 
cadernetas, cadernos, livros, fichas, plani-
lhas em papéis e/ou digitais. O importante 
é que sejam confiáveis e se transformem 
em informações aos técnicos e produtores, 
para auxiliar na condução correta da pro-
priedade. É imprescindível que o técnico 
realize o acompanhamento e análise dos 
dados em conjunto com o produtor.  
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MELHORAMENTO 
GENÉTICO 

São necessárias medidas urgentes para alcançar competitividade no 
mercado e rentabilidade ao produtor

Welington Shiroma – Médico veterinário – Gerente Técnico CRV Lagoa – welington.shiroma@crvlagoa.com.br

Apesar do contínuo crescimento 
e diversos recordes superados 
nos mais variados setores de 

produção agropecuária brasileira, o pro-
gresso genético de grande parte do reba-

nho leiteiro brasileiro, infelizmente, não 
caminha neste mesmo ritmo. O número de 
produtores que fazem uso de técnicas que 
visam melhorar sua produtividade e renta-
bilidade ainda está muito aquém do ideal. 

Enquanto aqui no Brasil temos aproxi-
madamente 10% das fêmeas bovinas inse-

minadas artificialmente, na Holanda 
esse número salta para 90%. 

Concordo que as inúmeras di-
ferenças geográficas favore-

cem consideravelmente 
a Inseminação Artificial 

(IA) em tal país, e cha-
mo a atenção para 

a atitude, tanto do 
governo quanto do 
produtor holan-
dês. Lá, por exem-
plo, em 1939, foi 
decretada uma 
lei tornando 
obrigatório o 
uso da IA com 
o intuito de me-
lhorar o rebanho.

Além disso, no 
Brasil, até pouco 

tempo quando se 
falava em IA como 

meio de promover o 
melhoramento genéti-

co nos rebanhos de leite, 
a única vantagem que vi-

nha à mente da maioria dos 
produtores era o aumento na 

quantidade de leite produzida por 
vaca/dia. Atualmente, o produtor de leite 

está muito mais exigente quando o assun-
to é a seleção genética do seu rebanho. Ele 
sabe que não é apenas a produção de leite 
que conta na hora de escolher o sêmen do 
touro que ele vai usar em seu rebanho, mas 
sim um conjunto de características que irão 
formar o seu objetivo de seleção.

De maneira alguma poderíamos dizer 
que o ganho em produção de leite não 
é importante, ainda mais porque temos 
poucas empresas no mercado remuneran-
do por qualidade e produção de sólidos. 
Porém, atualmente, busca-se por um ani-
mal que produza durante o maior tempo 
possível e o que é mais importante, seja 
saudável, característica a qual chamamos 
“longevidade”. 

Independente da raça, todo produtor 
deseja ter em sua propriedade um animal 
que seja extremamente produtivo e adap-
tado à sua realidade de produção, para que 
se torne o mais rentável possível. Por isso, 
é preciso definir claramente quais são os 
objetivos de produção para que se possa 
escolher o animal que irá proporcionar um 
maior ganho genético para as característi-
cas desejáveis. 

A IA é a técnica mais utilizada como 
método de promover o melhoramento ge-
nético dentro de um rebanho, por sua faci-
lidade e, também, baixo custo. Nos dias de 
hoje, o produtor tem à disposição para sua 
escolha material genético (sêmen e embri-
ões) dos melhores touros e vacas de qual-
quer parte do planeta e a um custo muito 
acessível. Portanto, ele consegue, em um 
curto prazo, formar um rebanho com altís-
simo valor genético. 

Sêmen sexado

Desde 2005, o produtor conta com 
mais um importante benefício, o sêmen 
sexado, que tem uma expectativa de nas-
cimento de 87% do sexo escolhido. Com o 
surgimento do sêmen sexado, o problema 
com o destino dos machos dentro da fa-
zenda de leite não é mais uma preocupa-
ção. A média de nascimento gira em torno 
de 50% de machos e 50% de fêmeas em 
um sistema de produção que utiliza mon-
ta natural ou IA com sêmen convencional, 
porém, mesmo o produtor aproveitando 
o leite produzido, o número de fêmeas 
geradas era muito baixo, o que dificultava 
muito o trabalho de melhoramento ge-
nético. Atualmente, as fazendas que vêm 
fazendo uso dessa tecnologia conseguem 
uma quantidade muito maior de fêmeas, 
facilitando, assim, a escolha de novilhas a 
serem utilizadas na reposição de matrizes e 
o excedente pode ser vendido, o que eleva 
o faturamento da fazenda.

IATF e FIV

Um dos principais gargalos da IA no 

Brasil é a observação de cio, que, por ser 

muito deficiente devido a vários fatores, re-

duz os índices de prenhez. Com o advento 

da IATF (Inseminação Artificial em Tempo 

Fixo), é possível inseminar lotes de fêmeas 

no mesmo dia e horário, minimizando os 

problemas da observação de cio e também 

da falta de mão de obra qualificada. Como 

consequência, a  IATF tem levado muitos 

pecuaristas a aderirem à IA. 

Outra técnica que vem ganhando for-

ça entre os produtores de leite mais tec-

nificados é a utilização da FIV (Fertilização 

In Vitro).  Eles estão utilizando as novilhas 

como receptoras (barrigas de aluguel) para 

a multiplicação da genética de suas melho-

res vacas ou, então, comprando embriões 

de importantes selecionadores. Já existem 

produtores que não inseminam mais e es-

tão implantando embriões em 100% de 

seu rebanho. O investimento é sem dúvida 

alguma elevado, porém, a velocidade do 

ganho genético é proporcional.

Melhorar para continuar

Todas as questões levantadas nos mostram o quanto ainda temos que evoluir, 
principalmente quando olhamos para o Estado de São Paulo, onde a pecuária leiteira vem 
sendo espremida por concorrentes como as culturas de cana-de-açúcar, seringueira e 
eucalipto. Segundo dados do IBGE, São Paulo responde hoje por 5% de toda a produção 
de leite do Brasil, número esse que era de 14% nos anos 1990. Sendo assim, somente quem 
for competitivo e tiver total controle do seu negócio, continuará na atividade. 

O fomento para a utilização de novas tecnologias que visem ao melhoramento genético 
do rebanho de uma maneira geral e o trabalho de extensão rural são fundamentais para o 
desenvolvimento da pecuária de leite. Seja por meio dos técnicos que prestam assistência 
via órgãos públicos ou por meio de consultores técnicos das empresas privadas ou, melhor 
ainda, quando feito em conjunto, esse trabalho deve ser contínuo, pois sabemos que o 
resultado  somente é observado em médio prazo. 

 Assim, como somos referência mundial na produção agrícola, nosso ideal de excelência 
no melhoramento genético bovino deveria espelhar-se nos avicultores e suinocultores 
que trabalham com uma pressão de seleção altíssima, descartando os animais inferiores 
“sem dó” e utilizando os superiores como doadores de genética. Somente dessa forma 
conseguiremos uma pecuária leiteira forte e competitiva, tanto interna como externamente 
e, sobretudo, rentável.  

Controlar para melhorar

Outro ganho real obtido pelo produtor que passa a fazer uso da IA é que ele se obriga a 
fazer anotações dos acontecimentos reprodutivos do seu rebanho, como por exemplo: data 
da inseminação, parição, peso da bezerra, retorno ao cio etc. Sabemos que para produzir é 
preciso reproduzir. E somente munido de informações o produtor poderá tomar decisões 
baseadas em fatos concretos e não mais por “achismos” ou apenas avaliação visual. É muito 
comum encontrarmos animais “egoístas”, que se destacam pelo seu ótimo desempenho, 
contudo, não transmitem essas características benéficas para seus descendentes.

O controle das informações sobre a produção de fêmeas do rebanho é fundamental, 
pois na palheta de sêmen dos reprodutores oferecidos pelas empresas de melhoramento 
genético existe um criterioso trabalho de seleção que nos transmite segurança na 
utilização. Entretanto, surge a pergunta: como saberemos se nossas fêmeas realmente 
irão transmitir as características desejadas a seus descendentes? Nos rebanhos de corte já 
existem vários programas de melhoramento genético, já para rebanhos leiteiros contamos 
com apenas um no mercado brasileiro que faz o controle e análise dessas informações, 
gerando uma classificação das fêmeas. 

Fotos: Arquivo CRV Lagoa
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Programa Sanitário 
na Bovinocultura Leiteira
Josué Fermino dos Santos – Médico Veterinário - CATI Regional Andradina – josuesantos@cati.sp.gov.br

Julio Simões Marcondes –  Médico Veterinário, Doutor - Casa da Agricultura de Herculândia/CATI Regional Tupã  –                                 
ca.herculandia@cati.sp.gov.br

Um programa de saúde animal 
consiste no planejamento de 
atividades veterinárias regular-

mente aplicadas e do bom manejo do reba-
nho para a manutenção da saúde animal e 
produtividade em níveis ótimos.

Em rebanhos nos quais a sanidade não 
está sob controle, o potencial dos animais 
pode ser muito comprometido. A adoção 
de medidas rotineiras de prevenção dos 
agentes destas doenças determina o pre-
sente e o futuro do rebanho. A implantação 
prática de um programa sanitário é perfei-
tamente justificável economicamente na 
propriedade, pois representa apenas de 
2 a 5% do custo total da atividade leiteira. 
Sendo assim é primordial para a pecuária 
leiteira sustentável a implantação de um 
programa sanitário preventivo adequado, 
atentando-se aos princípios básicos das 
boas práticas na pecuária leiteira, visando à 
obtenção de um produto seguro à alimen-
tação humana.

O manejo sanitário inicia-se com aten-
ção para as anotações das ocorrências den-
tro do rebanho, para isso é necessário que 
os produtores conheçam e cumpram todas 
as obrigações legais relacionadas com a 
produção animal (notificações, registros de 
ocorrências, identificação dos animais, va-
cinação dos animais, eliminação de dejetos 
e cadáveres, entre outros). Somente com 
esses dados em mãos, pode-se analisar e 
tomar iniciativas que possam auxiliar o ma-
nejo sanitário do rebanho.

Em se tratando da higiene e prevenção 
de enfermidades, uma empresa de explo-
ração pecuária eficiente deve adotar todas 

as medidas destinadas a preservar a limpe-
za, impedir a proliferação de patógenos e 
eliminar possíveis vias de transmissão de 
enfermidades.

Aliadas ao manejo da propriedade e 
às medidas higiênico-sanitárias destacam-
-se as vacinas que são ferramentas para a 
prevenção da instalação de doenças no 
rebanho e, podem ser divididas em obri-
gatórias e voluntárias. As vacinas obrigató-
rias são aquelas estabelecidas em leis pelo 
serviço de defesa sanitária estadual, que 
são contra a Brucelose, Febre Aftosa e, em 
alguns locais, a Raiva, que envolvem aspec-
tos econômicos e de saúde pública. Dentre 
as vacinas de caráter voluntário podemos 
destacar aquelas contra as Clostridioses 
(Botulismo, Manqueira, Gangrena gaso-
sa, Tétano), Leptospirose, Rinotraqueíte 

Infecciosa Bovina (IBR) e Diarréia Viral 
Bovina (BVD), diarréia dos bezerros e infec-
ções respiratórias virais, relacionadas prin-
cipalmente com o diagnóstico de surtos na 
propriedade ou a necessidade de prevenir 
a instalação do agente no rebanho, tendo 
em vista os prejuízos econômicos que acar-
retam dentro de uma unidade de produ-
ção.

É importante que as propriedades esta-
beleçam um calendário profilático de acor-
do com suas necessidades, lembrando que 
as vacinas são ferramentas de controle, as 
quais devem estar associadas às medidas 
de boas práticas de produção para que, efe-
tivamente, haja uma redução nos casos de 
doenças no rebanho e, consequentemente, 
menores gastos com tratamento, perdas de 
animais e a obtenção de um alimento segu-
ro para a população.  

Principais vacinas a serem aplicadas em gado de leite

Vacinas Idade da primeira 
dose

Reforço Vacas

Obrigatórias
Aftosa Seguir recomendações do serviço de Defesa Animal

Brucelose Fêmeas de 3 a 8 
meses

Não há ---

Voluntárias

Clostridiose 4 meses de idade 
e reforço com 8 
meses

Anual A partir do 5.º 
mês de gestação 
até 30 dias antes 
do parto

Leptospirose Novilhas em 
idade reprodu-
tiva

Semestral Quando houver 
diagnóstico ou 
necessidade de 
prevenção

Rinotraqueíte 
Infecciosa 
Bovina/ Diarreia 
Viral Bovina 

Novilhas em 
idade reprodu-
tiva

Anual Quando houver 
diagnóstico ou 
necessidade de 
prevenção

Diarreia dos 
Bezerros

Aos 20 dias de 
idade e reforço 
após 30 dias

--- 30 dias antes do 
parto

Carlos Pagani Netto – Médico Veterinário, diretor da CATI Regional Catanduva – 
pagani@cati.sp.gov.br 
Alfredo Ferrari de Sousa – Médico Veterinário – CATI Regional Ourinhos  –
alfredo.ferrari@cati.sp.gov.br  

A cadeia produtiva do leite tem 
significado relevante para a 
economia brasileira: gera em-

pregos, riquezas e impostos, e tem papel 
social importante ao manter os pequenos 
e médios produtores de leite na zona ru-
ral, com qualidade de vida. O aumento da 
produção, a melhoria da qualidade e da 
produtividade do leite são desafios técnico, 
econômico, social e político nos dias atuais 
por causa da crescente demanda mundial 
pelo produto.

A atividade leiteira no Brasil, normal-
mente, é baseada no sistema de utilização 
de pastagens em caráter extensivo, com su-
plementação de volumoso, com qualidade 
muitas vezes duvidosa, durante o período 
de inverno. Esta característica tem se mos-
trado ineficiente como modelo de produ-
ção e tem limitado o crescimento da cadeia 
produtiva do leite. Outro fator que está en-
tre as maiores limitações da bovinocultura 
de leite está relacionado ao elevado custo 
da produção do leite, em decorrência da 
baixa qualidade das forragens utilizadas, 
implicando no fornecimento excessivo e 
incorreto de concentrados comerciais, mui-
tas vezes sem balanceamento adequado. 

Por conta dessas dificuldades, a CATI, 
por meio do Projeto CATI Leite, propõe um 
sistema de produção de leite em regime de 
pasto, que  oferece uma alternativa viável 
para uma produção sustentável. A maioria 
dos estados brasileiros tem condições eda-
foclimáticas para a produção de pastagens 
tropicais de alta qualidade e com alta pro-
dutividade por pelo menos 10 meses por 
ano, com um custo de produção bem mais 

baixo do que se obtém nos confinamentos, 
sendo as pastagens vitais para a sobrevi-
vência do negócio leiteiro.

 O Projeto

Missão do Projeto CATI Leite

“Promover o desenvolvimento sustentável 
da atividade leiteira, por meio de assistência 
técnica e extensão rural, através de programas 
e ações participativas, com envolvimento da 
comunidade, entidades parceiras e todos os 
segmentos da cadeia produtiva do leite no 
Estado de São Paulo”. 

O CATI Leite foi criado em 2007, com 
o objetivo de transferir aos produtores de 
leite do Estado de São Paulo, conhecimen-
tos não só na área de produção leiteira (ali-
mentação, sanidade, qualidade do leite e 
reprodução animal), mas também em pla-
nejamento operacional e estratégico, co-
mercialização, associativismo, entre outros, 
visando favorecer o acesso ao mercado e 
proporcionar competitividade às proprie-
dades rurais paulistas.

Com essa visão, o Projeto CATI Leite 
está apto para atender os produtores inte-
ressados e envolver todos os elos da cadeia 
produtiva do leite, com maior atenção para 
os pequenos e médios produtores.

A CATI e a Biotecnologia de Reprodução

O rebanho leiteiro brasileiro, em média, 
caracteriza-se por ser de baixa produtivi-
dade, formado por animais não especia-
lizados e de baixa produção. Aliada a isso, 
a grande maioria das propriedades brasi-
leiras possui baixos índices zootécnicos e 
reprodutivos, acarretando sérios prejuízos 
econômicos.

O foco inicial do Projeto estava voltado 
principalmente aos aspectos nutricionais, 
gerenciais e econômicos da atividade. 
Porém, o incremento da produtividade 
dos rebanhos leiteiros e lucratividade da 
atividade dependem bastante de um ade-
quado manejo reprodutivo. O aumento na 
capacidade de produzir leite dos animais, 
obtida mediante aprimoramento nas téc-
nicas de manejo e seleção, deve ser acom-
panhado por melhorias significativas dos 
índices reprodutivos.

Um bom índice para avaliação de efi-
ciência reprodutiva de vacas adultas é o 
Intervalo Entre Partos (IEP), período entre 
dois partos consecutivos da fêmea. Assim, 
pode-se começar a conhecer de onde se 
está partindo e onde se quer chegar. É ne-
cessário, então, se aprofundar no conheci-
mento da realidade e dos fatores envolvi-
dos na reprodução dos animais e na produ-
ção de leite da propriedade.  

Tabela 1 – Relação do intervalo entre partos 
com a eficiência de produção.

Parâmetros
Intervalo entre Partos

12 meses 18 meses

Vida útil da 
vaca

6 anos 6 anos

N.º de crias 6 4

Produção 
lactação

3.500 kg 3.500 kg

Produção na 
vida útil

21.000 kg 14.000 kg

Produção vaca/
dia

9,6 kg 6,4 kg

Perda diária/
vaca

– 3,2 Kg

 Fonte: Faria (1991a)

Projeto                                                                                                     
Promovendo o Desenvolvimento 
Sustentável da Atividade Leiteira 
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Tabela 2 – Redução do intervalo entre partos 
para 12 meses e aumento (%) aproximado na 
produção de leite.

Intervalo entre partos Aumento na 
produção de 

leite (%)
De Para

24 12 100

21 12 75

18 12 50

17 12 40

16 12 33

15 12 25

14 12 16

13 12 8

Fonte: Ferreira (1991a)

Nesse sentido, a CATI, por meio da for-
mação da Unidade Técnica de Reprodução 
Animal (UTRA), vem atuando de forma in-
cisiva nas propriedades, implantando um 
Programa de Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF).

Desde março de 2011, o Projeto CATI 
Leite conta com uma equipe  de médicos 
veterinários capacitados para prestar as-
sistência técnica aos produtores na área 
de manejo reprodutivo do rebanho e diag-
nóstico por imagem com utilização de mo-
dernos aparelhos de ultrassonografias que 
se tornaram uma ferramenta de diagnós-
tico no campo, assim, é possível detectar 
e fazer o tratamento precoce de possíveis 
enfermidades da reprodução, proporcio-
nando também uma constatação prévia da 
gestação em apenas 30 dias após a insemi-
nação artificial, além de determinar a idade 
e o sexo do feto.

A CATI E A IATF

Um dos principais fatores que deter-
minam o sucesso de um programa de 
Inseminação Artificial (IA) é a detecção do 
cio, a qual requer tempo e pessoal ade-

quadamente treinado. A partir do 
conhecimento detalhado 

da dinâmica folicular 
tornou-se possível o 

desenvolvimen-
to de tratamen-

tos hormonais 
capazes de 

O Projeto conta com equipes bem treinadas em áreas distintas 
do sistema produtivo, para melhor atender o produtor:

Serviços prestados pelo CATI Leite:

1. Visita mensal de um técnico (médico veterinário, zootecnista, 
engenheiro agrônomo ou técnico agrícola), dependendo da 
necessidade do momento.

2. Atividades desenvolvidas

• Planejamento Operacional e Estratégico da Propriedade;

• Alimentação do Rebanho: 
- formação, manejo, adubação e divisão das pastagens;
- orientação sobre formação e manejo do canavial, capineiras e realização 
de silagens; 
- formação e manejo de pastagem de inverno;
- irrigação de pastagens; 
- formulação de rações para vacas, bezerras, novilhas e touros.

• Manejo Sanitário do Rebanho: 
- elaboração de Programa Sanitário;
- controle de vacinações e vermífugos;
- vacinação de bezerras contra Brucelose;
- tratamento e controle das principais enfermidades.

• Manejo Reprodutivo do Rebanho: 
- controle e tratamento das doenças da reprodução; 
- orientação sobre Inseminação Artificial (IA) e Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF);
- manejo reprodutivo e diagnóstico de gestação por imagem, com a 
utilização de aparelhos de ultrassonografia.

• Manejo de Ordenha e Qualidade do Leite:
- testes de caneca telada;
- teste de Mastite (CMT);
- controle da CCS (Contagem de Células Somáticas) e CBT (Contagem 
Bacteriana Total); 
- tratamento e controle de mastites (clínica e subclínica).

• Boas Práticas Sanitárias e Segurança Alimentar

3. Atribuição dos produtores 

• Análise de solo uma vez por ano;
• Preenchimento de planilha para controles econômico, zootécnico e 
edafoclimáticos;
• Levantamento Sanitário do Rebanho: Brucelose, Tuberculose, 
Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR), Diarréia Viral Bovina (BVD), 
Leptospirose e Mastite;
• Levantamento Planialtimétrico detalhado;
• Identificação dos animais (brincos numerados, tatuagem ou marcação a 
fogo);
• Pesagem das fêmeas em crescimento, do nascimento até o parto, com fita 
barimétricas ou balança;
• Pluviômetro e termômetro de máxima e mínima;
• Quadro para gerenciamento da reprodução do rebanho;
• Quadro para gerenciamento do crescimento de bezerras e novilhas.  

regular o crescimento folicular e o mo-
mento da ovulação, de forma a viabilizar 
a Inseminação Artificial com Tempo Fixo 
(IATF), ou seja, sem a necessidade de obser-
vação de cio. Dessa forma, a técnica da in-
seminação artificial pode ser oferecida a to-
dos os produtores cadastrados no Projeto. 

Atualmente, as técnicas de  IA e a IATF 
são uma realidade no CATI Leite, com 500 
propriedades atendidas em 348 municípios 
e 6.949 vacas examinadas. Já foram realiza-
das 2.309 IATFs e contam-se 187 bezerros 
nascidos por meio dessa tecnologia, em 12 
meses de trabalho.

O grande diferencial desse trabalho é 
recolocar animais que se encontram em 
anestro (ausência de cio) de volta à repro-
dução e produção, aumentando significa-
tivamente a taxa de animais em lactação. 
Esses animais sem esta tecnologia normal-
mente seriam descarte na propriedade.

Os produtores interessados nas meto-
dologias preconizadas pelo Projeto  devem 
procurar a Casa da Agricultura de seu mu-
nicípio ou a Regional da CATI mais próxima, 
para fazer o cadastramento de sua proprie-
dade no sistema de gestão do CATI Leite. 
Contato: catileite@cati.sp.gov.br.  
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CASA DA AGRICULTURA DE IPIGUÁ
Pouco mais de uma década de emancipação e trabalho conjunto mostram os resultados positivos

Graça D’Auria – Jornalista  – Cecor/CATI

Ipiguá é um dos mais novos muni-
cípios do Estado de São Paulo. A 
emancipação de São José do Rio 

Preto, aprovada há 16 anos, deu a opor-
tunidade de tornar o município indepen-
dente economicamente. Desde então, a 
Prefeitura Municipal de Ipiguá não tem me-
dido esforços em fortalecer as instituições 
e criar as bases para uma economia que 
gere emprego, renda e traga retorno para 
a nova geração de ipiguaenses.

Foi com a preocupação em oferecer 
suporte aos seus habitantes, a maioria 
concentrada na extensa área rural do 
município, que a Prefeitura cedeu, há 12 
anos, um prédio para a instalação da Casa 
da Agricultura local. O convênio entre a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
(SAA) e a Prefeitura acontece há 11 anos e 
a Casa da Agricultura dispõe de uma mé-
dica veterinária, Gracia Maria Gonçalves 
Cattelan, responsável pela Casa da 
Agricultura, um engenheiro agrônomo, 
Osvaldo Jorge Estevan, e a funcionária ad-
ministrativa, Creia Cambiaghi,  todos do 
quadro efetivo da Prefeitura. “O prefeito 
Efraim Garcia Lopes é um grande incentiva-
dor e a Casa da Agricultura conta com seu 
total apoio em todas as realizações”, afirma 
a médica veterinária.

Gracia Cattelan, desde o início do con-
vênio, vem trabalhando com a principal 
atividade rural do município: a produção 
leiteira. Tem investido no Projeto CATI Leite 

para melhorar a produtividade das proprie-
dades leiteiras da região, ao todo 192 das 
306 unidades de produção agropecuária 
(UPA) de Ipiguá (dados do Levantamento 
Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária do Estado de São Paulo re-
alizado pela CATI e Instituto de Economia 
Agrícola em 2008). O município pertence à 
CATI Regional São José do Rio Preto, região 
que se tornou, nos últimos tempos, a prin-
cipal bacia leiteira do Estado de São Paulo, 
segundo o diretor técnico da Regional, en-
genheiro agrônomo Orlando Franco. Além 
da cadeia leiteira, Ipiguá se distingue entre 
os municípios da Regional pela olericultura 
e fruticultura e, atualmente, é possível ob-
servar os vastos seringais que vêm sendo 
formados no entorno.

As propriedades rurais da região são 
pequenas, mesmo as que não têm no lei-
te o principal produto, a maioria mantém 
o gado leiteiro. Porém, poucas seguem as 
prerrogativas do CATI Leite, projeto mon-
tado sobre pilares como correção do solo, 
adubação de pastagens, piquetes, rodí-
zio do gado, bem-estar animal, sanidade, 
melhoramento genético, entre outros. 
Mas Gracia, de conversa em conversa e de 
exemplo em exemplo, vem conseguindo 
que pecuaristas tradicionais, os quais não 
têm interesse em aderir ao projeto, implan-
tem pelo menos a divisão de pastagens 
para que o pasto, descansado e renovado 
com o rodízio do gado, reverta em aumen-

to da produção leitei-
ra. As palestras, trei-
namentos e excursões 
proporcionados pela 
Casa da Agricultura 
oferecem as bases e 
quem se interessar 
em participar tem a 
dedicação e o asses-
soramento técnico da 
médica veterinária.

Os bons resulta-
dos da implantação 

do CATI Leite em uma propriedade-piloto 
e oito assistidas, principal projeto coman-
dado pela Casa da Agricultura, podem 
ser confirmados em números. Em 2003, a 
Estância Rozinês, escolhida como proprie-
dade-piloto, somava 83 cabeças, sendo 30 
vacas, 18 em lactação produzindo 70 litros 
diários de leite e ainda era preciso arrendar 
terras para plantio do milho para silagem. 
Com a implantação do CATI Leite, os resul-
tados começaram a aparecer já no primei-
ro semestre e em cinco anos foi atingido o 
patamar que vem sendo mantido até hoje: 
550 litros/dia em um total de 37 vacas, 29 
em lactação. Além disso, o proprietário, 
Wagner Luiz Dotoli, passou a fazer recria, 
contando, hoje, com mais 18 novilhas e 15 
bezerras. 

Nos 7ha de área, Wagner trabalha em 
3,8ha com pastagem rotacionada de Tifton 
e Jiggs em 18 piquetes, Mombaça em 28 
piquetes e Tanzânia em 28 piquetes; e um 
hectare é destinado ao plantio de cana 
para suplementação alimentar no inverno. 

São sete anos de projeto e Wagner, filho 
único que recebeu a propriedade de he-
rança, já cumpriu várias fases; hoje está co-
lhendo os lucros e reinvestindo na proprie-
dade. Atualmente, faz uso do aparelho de 
ultrassom da CATI e melhoramento gené-
tico com Inseminação Artificial em Tempo 
Fixo (IATF). O segredo: “não tem, é trabalho, 
dedicação, treinamento (aproveitou todos 
os cursos oferecidos pela CATI e por parcei-
ros), planejamento detalhado da proprie-
dade e dos investimentos. O crescimento 
foi aos poucos, com os pés no chão, e ainda 
há muito a fazer para melhorar a proprieda-
de, mas os sonhos vêm se tornando realida-
de” conta o produtor.

Além desse ganho em capital, a famí-
lia Dotoli mudou radicalmente de vida, 
ganhando em qualidade. Hoje tem na 
propriedade, que fica a 1km do centro de 
Ipiguá e a 10km de São José do Rio Preto, 
uma bela casa avarandada, com piscina e 
churrasqueira para receber amigos e fami-
liares. Todos, marido, mulher e dois filhos, 
trabalham unidos e a renda possibilita pa-
gar despesas com transporte, vestuário, 
educação e lazer da família e, ainda, con-
tratar um funcionário, José Inês Batista, que 
ajuda na lida diária e mora em uma casa 
construída com a rentabilidade do gado 
leiteiro. 

A renda líquida obtida, de R$ 4 a 5 mil/
mês, pela família é livre. Com a renda bruta 
é possível e necessário investir nas instala-
ções, na ordenhadeira canalizada para um 
tanque com capacidade para 1.600 litros, 
na compra de máquinas e equipamentos, 
nas pastagens que recebem tratamento de 
cultura, com correção de solo e adubações 
periódicas e no melhoramento genético, 
que garantiu a atividade paralela de recria 
do gado. Só no último ano (2011) os Dotoli 
investiram R$ 9 mil no agronegócio do leite 
e Wagner tem certeza de ter se tornado, ao 
longo desse tempo, um empresário rural, 
que cuida das planilhas, que faz planeja-
mento e gerencia sua propriedade, sempre 
atento nas receitas e despesas e deixando 

margem para investimento 
e lucro, como em qualquer 
atividade.

O sucesso do Projeto CATI 
Leite em Ipiguá tem chegado 
a outros cantos e o município 
recebe visitantes de vários 
Estados como Alagoas, Bahia, 
Tocantins, Rondônia, Sergipe, 
Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e Minas Gerais. A Associação 
dos Produtores da Barra 
Funda, à qual estão asso-
ciados 55 produtores rurais do município, 
apresentou plano de iniciativa de negócio 
para o Projeto Microbacias II – Acesso ao 
Mercado (CATI/SAA) e a estratégia é im-
plantar, em terreno cedido pela Prefeitura, 
uma mini-usina com capacidade para res-
friar, pasteurizar e envasar 2.000 litros/leite/
dia, adquirir dois caminhões, para atender à 
demanda da região, principalmente em re-
lação ao Projeto Viva Leite, gerenciado pela 
Secretaria de Promoção Social do Governo 
do Estado de São Paulo. Outra meta é trans-
formar a associação em cooperativa para 
melhor comercializar a produção e, até 
o terceiro ano de projeto, implantar uma 
queijaria para produção de minas frescal, 
mussarela e iogurte, agregando ainda mais 
valor ao leite.

“Os pequenos produtores têm como 
agregar 70% de valor à produção e passar 
a lucrar o mesmo que grandes produtores”, 
afirma Gracia, explicando que com 100 li-
tros/dia é possível ter uma renda líquida 
de R$ 1.800,00/mês. A técnica apenas se 
ressente da falta de interesse de proprietá-
rios tradicionais que não estão dispostos a 
usar tecnologias já aprovadas e colocadas à 
disposição pela Casa da Agricultura. Outros 
fatores que levam à redução do interesse, 
segundo Gracia, são o envelhecimento dos 
proprietários, o êxodo rural por parte dos 
mais jovens e o aumento da área de plan-
tio de cana na região que afetou, principal-
mente, a pecuária de corte. Em compensa-

Produtor e técnica : Wagner Dotoli e Gracia Catellan são 
aliados no aumento da produção leiteira de Ipiguá

ção, a heveicultura vem tomando espaço 
nos últimos sete anos com seringueiras 
que já iniciaram a produção de látex. 

As outras culturas de importância eco-
nômica são o milho, principalmente para 
produção de silagem, a fruticultura e a ole-
ricultura. As olerícolas atendem o mercado 
local e a Central de Abastecimento de São 
José do Rio Preto, grande centro consumi-
dor localizado a menos de 20km de Ipiguá. 
Na fruticultura, o destaque vai para as man-
gas variedade Tommy que seguem embala-
das, já com a marca dos produtores, para os 
grandes centros consumidores do Estado. 
E são famosas as jabuticabeiras centenárias 
de Ipiguá, motivo de reportagens e orgu-
lho para os habitantes da cidade conheci-
da como “Cidade das Jabuticabeiras”. "Elas 
formam lindas aleias sombreadas e são 
um verdadeiro cartão-postal da cidade", 
afirma o engenheiro agrônomo Osvaldo 
Jorge Estevan, que acredita no potencial 
de Ipiguá e procura investir, em parceria 
entre a ONG Associação Projeto D+,  vol-
tada para crianças e adolescentes,  a Casa 
da Agricultura e a Prefeitura, na capacita-
ção dos jovens ipiguaenses promovendo 
treinamento em formação de hortas, oleri-
cultura orgânica, viveiro de mudas, sangria 
de seringueira e turismo rural. O futuro em 
Ipiguá tem sido trabalhado desde já e a ci-
dade promete atender à demanda criada 
por esta importante e rica região do Estado 
de São Paulo.  
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Pastagens, Forrageiras, Silagem e a 
Produção Leiteira
Pedro Cesar B. Avelar – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Franca – pedro.cesar@cati.sp.gov.br
Tagli Dalpian – Engenheiro Agrônomo – Casa da Agricultura de Ibirá – CATI Regional Catanduva – tagli.dalpian@cati.sp.gov.br
Adalberte Stivari – Engenheiro Agrônomo – CATI Regional Dracena – ute.dracena@cati.sp.gov.br

A pastagem é, sem dúvida, a 
base da produção bovina lei-
teira. A partir da década de 

1970, em todo o território brasileiro, foi 
intensificada a prática do cultivo de pasta-
gens, principalmente das braquiárias que, 
atualmente, ocupam extensas áreas. O 
interesse maior se deu pela Brachiaria de-
cumbens, em função de sua boa adaptação 
aos solos de baixa fertilidade, com razoá-
vel produção de matéria seca e capacidade 
de suporte. Entretanto, a partir da década 
de 1980, começaram a surgir problemas 
como a degradação e a baixa capacidade 
de suporte das pastagens devido ao ma-
nejo inadequado, como a falta de manu-
tenção da fertilidade dos solos, deficiên-
cias de correção e adubações de reposição.

No Brasil, a degradação das pastagens 
é considerada um dos maiores problemas 
da pecuária, situação preocupante para o 
setor leiteiro, que corre o risco de tornar-
-se inexplorado pelo mau uso dos recursos 
naturais disponíveis. 

Na pecuária leiteira, no Estado de 
São Paulo, as pastagens tropicais podem 

ser utilizadas como a principal estratégia 
de fornecimento de volumoso para os 
animais no período de primavera/verão. 
Alternativas como as forrageiras de inver-
no (sobressemeio nas pastagens tropicais, 
com a utilização de irrigação), a produção 
de silagem (sorgo, milho, capim elefante, 
cana entre outros) e o fornecimento de 
cana crua são utilizadas em combinação 
com o sistema de pastagens e se fazem 
necessárias para a complementação da ali-
mentação de volumoso e para a eficiência 
do sistema de produção. 

O sistema de pastejo intensivo, com a 
utilização da irrigação, também pode ser 
uma opção para a produção mais eficiente 
de volumoso com contribuição expressiva 
na produtividade da atividade leiteira 
devido à melhor eficiência na alimentação 
em épocas de maior restrição, como nos 
períodos de seca.

Uso de pastagens intensivas para 
bovinocultura de leite

A intensificação do manejo da pas-
tagem ocorre, principalmente, com a 

divisão em piquetes e com o adequado 
manejo nutricional da espécie forrageira 
escolhida. No que diz respeito à divisão 
das pastagens, duas espécies forrageiras 
têm melhor adaptação: Cynodon sp , re-
presentado, principalmente, pela cultivar 
Tifton 85, e  Panicum maximum, pelas cul-
tivares Tanzânia e Mombaça. Espécies de 
Brachiaria sp., principalmente a Brachiaria 
brizantha representada, entre outras, pelas 
cultivares Xaraés e MG-5, também adap-
tam-se ao sistema de manejo intensivo, 
porém, com menores produtividades em 
relação às anteriormente citadas. 

Nas condições do Estado de São Paulo, 
por exemplo, o número de divisões (pique-
tes) com as cultivares exemplificadas deve 
variar de 16 a 20 para o Tifton 85, de 26 a 
28 para o Mombaça e de 32 a 35 para a 
Brachiaria brizantha cv. Xaraés.

O manejo nutricional das pastagens 
intensivas é composto de três pilares: ma-
nejo da adubação nitrogenada, feita de 
acordo com a lotação da pastagem, no 
caso, igual ou superior a 10 UA/ha, com 
aplicação a cada rotação do piquete; corre-

ção anual da acidez do solo, com a utiliza-
ção, quando necessário, de calcário; repo-
sição anual de Fósforo (P), Potássio (K), 
Enxofre (S) e  dos micronutrientes (prin-
cipalmente Boro (B) e Zinco (Zn) até que 
alcancem teores adequados no solo para 
maximizar a produtividade das pastagens. 
É importante observar que essa dinâmica 
dos teores dos elementos seja acompanha-
da com análise de solo anual para que se-
jam feitas as correções necessárias.

A utilização de sistema de irrigação em 
pastagem tropical intensiva, em piquetes, 
contribui para o aumento da produção por 
um período, de três a quatro meses a mais, 
além de oferecer a possibilidade de realizar 
sobressemeio de espécies forrageiras de 
inverno, como a aveia preta. O sistema de 
irrigação mais utilizado é a aspersão con-
vencional.

Cana-de-açúcar como suplementação 
de inverno

A cana-de-açúcar é largamente utiliza-
da na alimentação de animais no período 
de outono e inverno, quando há uma re-
dução drástica da produção das forrageiras 
tropicais. Das variedades, a preferência se 

faz pelas que têm alto potencial de pro-
dução de açúcar, apresentam baixo teor 
de fibra e tenham boa digestibilidade. As 
variedades mais utilizadas são as RB 85-55 
36; RB 92 80 64 e RB 72 454. 

A cana deve ser fornecida diariamente 
aos animais. É importante que seja cortada, 
despalhada, finamente picada em pedaços 
entre 5mm e 8mm e servida aos animais 
ainda fresca. Por se tratar de um alimen-
to pobre em proteína e minerais, deve ser 
corrigida com a adição de uma mistura de 
ureia e sulfato de amônio. A quantidade 
de sal mineral deve ser acrescida para su-
plementar as deficiências. Para se utilizar a 
mistura cana mais ureia, os animais devem 
passar por um processo de adaptação:

• Primeiros 14 dias – Fazer a mistura de 
450g de ureia + 50g de sulfato de amônia 
em 100kg de cana picada. Para aplicar, a 
mistura de uréia e sulfato de amônia deve 
ser diluída em três ou quatro litros de água 
e, a seguir, distribuída, uniformemente, 
sobre a cana com um regador. Após a apli-
cação deve-se homogeneizar muito bem a 
cana.
• A partir dos 14 dias – Após esse período 

de adaptação, deve-se dobrar a dosagem 
de ureia e sulfato, sendo 900g de ureia + 
100g de sulfato de amônia para cada 100kg 
de cana.

Toda vez que um animal que estiver 
fora do lote for introduzido nesse tipo de 
alimentação, deverá passar pelo processo 
de adaptação. E toda vez que, por qualquer 
motivo, um lote de animais ficar por mais 
de dois dias sem a cana corrigida, todos os 
animais do lote devem, novamente, passar 
pelo processo de adaptação. 

Silagem 

A silagem de milho ou sorgo é alter-
nativa rápida e de melhor valor nutritivo 
na alimentação dos animais. A silagem é 
resultante da trituração e fermentação (na 
ausência de oxigênio) da planta forrageira, 
que é armazenada em estruturas denomi-
nadas silos. É uma opção de alimento de 
boa qualidade e indicada para bovinos de 
média e alta lactação. 

A qualidade da silagem está direta-
mente relacionada ao teor de matéria seca 
(MS) da planta inteira no momento de cor-
te, sendo a ideal quando os grãos atingem 
estágio farináceo duro, começando a apre-
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sentar conformação dentada, o que ocorre 
por volta de 110 a 120 dias do início do ci-
clo, no caso do milho, e de 80 a 100 dias, no 
caso do sorgo. 

A cultura da cana-de-açúcar apresenta 
alta produtividade e seu ponto de 
amadurecimento (maiores teores de 
açúcar na MS) coincide com a época de 
menor produtividade das pastagens, 
fazendo com que a mesma seja uma boa 
opção de forragem in natura para uso na 
seca. Entretanto, fatores como excesso 
de produção ou disponibilidade de mão 
de obra e máquinas para o seu corte 

diário pode favorecer uma opção por sua 
ensilagem. A silagem de cana, quando 
comparada com a cana in natura,  poderá 
apresentar menor digestibilidade, com 
risco de comprometer a produção leiteira. 

Para ensilar a cana com sucesso, é 
importante observar: a época do corte 
(deve ser durante a seca, quando a cana 
apresenta altos teores de açúcar e matéria 
seca ao redor de 30%); a eficiência de 
corte da cana pelas máquinas (tamanho 
de partículas entre 2 e 5cm); e a boa 
compactação no silo (de preferência 
usando trator) e fechamento do mesmo, 

no máximo em 72 horas, usando-se 
lona plástica, garantindo com isto, 
uma total expulsão do ar (fermentação 
anaeróbica). Apesar de todo este cuidado, 
a composição da cana vai favorecer uma 
elevada produção de ácido acético e 
álcool (ação de leveduras), prejudicando 
o seu consumo. O ideal é haver uma maior 
produção de ácido lático. O uso de aditivos 
biológicos não tem mostrado resultados 
consistentes, entretanto, a adição de ureia 
(0,5% da matéria original) juntamente com 
o rolão de milho (10% a 12% da matéria 
original) tem contribuído para melhorar o 
consumo.   

Qualidade e economia nas sementes oferecidas pela CATI

Glênio Wilson de Campos – Engenheiro Agrônomo – CATI/DSMM/Núcleo de Produção de Sementes de Taubaté – nps.taubate@cati.sp.gov.br
Thaís Frigeri - Engenheira Agrônoma – CATI/DSMM/Núcleo de Produção de Sementes de Taubaté – nps.taubate@cati.sp.gov.br

Um bom milho para produção de grãos não é necessariamente um bom milho para silagem. O milho para silagem deve ter 
alta produção de matéria seca e nutrientes digestíveis, rusticidade e ampla adaptação em épocas de plantio, alta digestibilidade 
de fibras, maior período útil de colheita, dentre outras. 

O milho AL Piratininga, por exemplo, se destaca por sua rusticidade, produtividade, adaptabilidade e qualidade da silagem, 
conforme ratificam os “Ensaios de Avaliação de Cultivares de Milho para Produção de Silagem” conduzidos pela Apta (Polos 
Regionais/IAC), USP/Esalq e empresas. Outra opção para silagem é o CATIVerde 02, cremoso e adocicado, com reflexos positivos 
na palatabilidade do volumoso. A silagem de girassol, como a oferecida pelo Catissol 01, além de beneficiar o solo, pode aumentar 
em até 30% a produção de leite. A silagem com o sorgo Catissorgo, plantado na safrinha, também é uma excelente opção para 
aproveitamento da adubação residual da cultura principal de verão. 

Além destes, a sobressemeadura nas pastagens com aveia enriquece a alimentação do rebanho em um período de baixa 
qualidade nutritiva do pasto principal. Note-se que a aveia branca é mais palatável (tem a preferência dos animais) que a aveia 
preta, além de ser mais precoce, facilitando o manejo dos piquetes em pastejo rotacionado.  Se bem adubada e irrigada, a aveia 
é uma excelente forrageira de inverno produzindo, em média, 35 toneladas/ha de matéria verde em três cortes, podendo chegar 
a até cinco cortes com produção de até 80 toneladas/ha.  

A CATI, por intermédio do Departamento de Sementes Mudas e Matrizes (DSMM), produz e comercializa sementes que 
podem ser encontradas nas Casas da Agricultura locais, Cooperativas, Sindicatos e Associações com preços vantajosos para os 
produtores de leite. Além disso, os técnicos da CATI estão aptos a orientar o produtor para que ele possa decidir qual material 
fornece a melhor silagem para o seu gado, bem como as sementes adequadas, tendo como referência as individualidades de 
cada propriedade de cada rebanho.  

Como estimar o custo de 
produção do leite

João César de Resende – Engenheiro Agrônomo - Pesquisador da Embrapa Gado de leite –Juiz de Fora-MG, doutor em produção animal  –  
joaocsar@cnpgl.embrapa.br

Somente conhecendo seu cus-
to de produção, o produtor de 
leite tem condições de avaliar 

se sua atividade está dando lucro ou pre-
juízo. Permanecendo com custo maior do 
que o preço do leite por muito tempo, a 
propriedade entra em processo de empo-
brecimento. Conhecendo seu custo e ve-
rificando se ele está alto, o produtor pode 
tomar medidas gerenciais para baixá-lo ou, 
em último caso, pode mudar de atividade. 

Em uma propriedade de leite existem 
dois tipos de custos: os diretos, que são fá-
ceis de perceber e referem-se às despesas 
efetivamente pagas; e os indiretos, os quais 
o produtor nem sempre percebe e que po-
dem ser divididos em três vertentes: mão 
de obra familiar, depreciação e juros sobre 
o capital investido. 

Para se estimar o custo do leite é ne-
cessário o registro diário da produção e de 
todas as despesas e receitas da atividade. 
A seguir, um roteiro básico para estimar o 
custo de uma propriedade com produção 
diária de 250 litros. Os valores menciona-
dos no exemplo estão em R$ 1,00. 

Passo 1: Definir um período de análise e estimar o 
capital investido

O período pode ser de um mês, seis 
meses, um ano ou mais. Exemplo: de 1.º de 
julho/2011 a 30 de junho/2012. No início, 
faz-se uma estimativa do capital depreciá-
vel investido na produção de leite, usando-
-se o preço venal de cada item. Suponha-
-se ter chegado a R$ 160.000,00 (valor do 
maquinário, construções, lavouras de cana 
e milho para alimentação dos animais, es-
toques de silagem, ração, sêmen, farelo de 

soja e dinheiro em caixa oriundo da venda 
de leite). Em separado avalia-se o valor do 
rebanho. Consideremos um rebanho de   
R$ 90.000,00. O capital total investido na 
atividade será de R$ 250.000,00 (capital de-
preciável mais rebanho). 

Passo 2: Registrar produção de leite, gastos e recei-
tas do período

Entre 1.º de julho de 2011 e 30 de ju-
nho de 2012, o produtor passa a observar 
e a anotar diariamente a produção de leite 
e todas as despesas e receitas da atividade, 
uma prática que deve sempre fazer parte 
da rotina da propriedade.

No final do período procedem-se os se-
guintes passos:

Passo 3: Custos diretos 

Somam-se os gastos do período com 
concentrados, medicamentos, minerais, 
aluguel de máquinas, oficina, gasolina, 
transporte do leite, compra de animais, 
sêmen, adubos, sementes, funcionários 
entre outros. Suponha ter chegado a R$ 
122.000,00.

Passo 4: Depreciação do capital 

Avalia-se novamente o capital depre-
ciável, incluindo tanto os itens avaliados 
em 1.º de julho quanto outros adquiridos 
no período. Suponha ter chegado a um 
valor de R$ 156.000,00. A depreciação é a 
diferença (R$ 160.000,00 – R$ 156.000 = R$ 
4.000,00).

Passo 5: Mão de obra familiar 

Valor estimado pelo salário total que 
o proprietário receberia trabalhando para 
terceiros no período. Suponha que nesta 
situação tivesse recebido R$ 16.000,00. 

Passo 6: Juros  sobre o capital investido 
O capital total no início do período (R$ 

250.000,00), se aplicado na poupança (6% 
ao ano), teria rendido R$ 15.000,00 em ju-
ros. 

Passo 7: Custo total da atividade 

Soma dos quatro itens: R$ 122.000,00 
(custos diretos) (+) R$ 4.000,00 (deprecia-
ção) (+) R$ 16.000,00 (mão de obra familiar) 
(+) R$ 15.000,00 (juros sobre o capital).

Passo 8: Receita total da atividade 

Receitas diretas: para o cálculo recor-
re-se aos registros do período (passo 2). 
Suponha que a venda de leite, animais, es-
terco, sobra de silagem, mudas de cana e 
sucatas tenha chegado a R$ 64.000.

Receitas indiretas: valorização do re-
banho no período, ou R$30.000,00, supon-
do que o rebanho seja reavaliado em R$ 
120.000,00 (R$ 120.000 – R$ 90.000 = R$ 
30.000,00).

Receita total da atividade = R$ 
64.000,00 + R$ 30.000,00 = R$ 94.000,00.

Passo 9:  Produção total de leite = 76.650 litros

Informação obtida pelas anotações re-
comendadas no passo 2. 

 Passo 10: Custo total do leite = R$  0,82 / litro

Use o seguinte procedimento: subtrair 
do custo total (passo 7) as receitas totais 
(passo 8) e dividir o resultado pela pro-
dução total de leite (passo 9). Ou seja: (R$ 
157.000 – R$ 94.000,00)/R$ 76.650,00 = R$ 
0,82.

Este custo é válido para o período ana-
lisado. Se foi menor do que o preço médio 
do leite a propriedade teve lucro. Caso 
contrário, o fazendeiro deverá reavaliar sua 
atividade.  Ilu
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O Leite na Alimentação humana

O aleitamento materno deve ser 
exclusivo até, pelo menos, os 
seis meses de idade. A partir 

do desmame, o leite de vaca passa a ser 
introduzido, gradualmente, na alimentação 
humana. Fonte de proteínas completas, de 
alto valor biológico, gorduras, carboidratos, 
minerais, sendo nossa principal fonte de 
cálcio e boa fonte de fósforo, e vitaminas, 
entre as quais a A, B e D, o leite sempre 
se destacou por fornecer quase todos 
os nutrientes necessários à saúde em 
quantidades consideráveis. 

As proteínas do leite atuam no 
crescimento, desenvolvimento e renovação 
celular. A sua deficiência pode causar 
atraso no crescimento, envelhecimento 
precoce e diminuição da resistência física. 
O cálcio e o fósforo participam da formação 
de ossos e dentes, atuam na transmissão 
de impulsos nervosos, circulação, 
cicatrização e contração muscular. A 
falta destes nutrientes colabora para o 
desenvolvimento de cáries, raquitismo e 
osteoporose. 

Entre as vitaminas fornecidas pelo leite 
de vaca, a A tem papel importante na visão, 
pele e na formação dos tecidos do corpo. 
As do complexo B que mais se destacam 
são a B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), 
B6 (Piridoxina) e B12 (Cobalamina). A 
vitamina B1 é importante no metabolismo 
dos carboidratos, atuando no sistema 
nervoso e aparelho circulatório. Sua falta 
favorece a ocorrência de cãimbras, fadiga 
e transtornos do sistema nervoso. A B2, 
é necessária à manutenção da visão, da 
pele, dos cabelos e das unhas. A B6 age 
no metabolismo dos macronutrientes, 
principalmente das proteínas. E a B12 
é essencial para a replicação celular, 
produção de glóbulos vermelhos e 
revestimento dos nervos. Auxilia, ainda, 
na conversão de alimentos em energia e é 
essencial na produção de DNA e RNA. A sua 
falta é comum em vegetarianos estritos. A 
vitamina D é importante para a absorção 

do cálcio e do fósforo, sendo sintetizada 
pelo organismo por meio da exposição ao 
sol. 

Apesar da riqueza do alimento, 
há os casos de intolerância à lactose, 
geralmente ocasionada pela diminuição 
da atividade da enzima lactase na parede 
intestinal (hipolactasia), provocando 
cólicas abdominais, flatulência e diarréia. 
No tratamento, recomenda-se evitar, 
temporariamente, leite e derivados 
até o alívio dos sintomas. As maiores 
concentrações de lactose estão no leite 
puro e sorvetes. Os queijos, iogurtes ou 
leites fermentados contêm quantidades 
menores e podem não provocar esses 
sintomas. Mas, mesmo os intolerantes, 
podem ingerir até 12g/dia de lactose (um 
copo de leite) sem apresentar sintomas. 

Há, também, casos de pessoas alérgicas 
às proteínas do leite e produtos lácteos, que 
apresentam: vermelhidão e intumescência 
dos olhos, espirros, congestão nasal, 
garganta irritada, problemas de pele, 
dificuldades respiratórias e até asma. 
Pesquisadores submeteram crianças 
lactentes a um teste de desencadeamento 
aberto, que consiste na reaproximação da 
criança ao leite em quantidades pequenas 
para comprovação de diagnóstico, evitando 
a dieta de exclusão. Quando comprovada 
a alergia, os testes são refeitos no período 
entre seis meses e um ano, até que a criança 
desenvolva a tolerância imunológica, pois 
a exclusão total e definitiva do leite ou de 
seus derivados pode acarretar prejuízos 
nutricionais e favorecer a osteoporose no 
futuro. 

Estudos que associam o leite à anemia 

são baseados no efeito inibidor do cálcio 

sobre a absorção de ferro. Para que esta 

absorção não seja diminuída, deve-se 

evitar o consumo de fontes de cálcio e 

ferro na mesma refeição. A recomendação 

de cálcio diária é variável de acordo com 

as idades. Para crianças de um a três anos: 

500mg; de quatro a oito anos: 800mg; 

de nove a 18 anos: 1.300mg; de 19 a 50 

anos: 1.000mg; de 51 a mais de 70 anos: 

1.200mg, podendo variar de acordo com o 

sexo e a presença de menopausa; já para 

grávidas e lactantes: 1.300mg. Um copo 

(250ml) de leite desnatado UHT fornece 

335mg de cálcio, equivalente a um copo 

de leite integral, ou de uma ou duas fatias 

de queijo branco (40g) ou um copo de 

iogurte. Portanto, para que as necessidades 

diárias sejam supridas, recomenda-se a 

ingestão de três porções do grupo de 

leite e derivados, baseados na pirâmide 

alimentar, evitando carências. O organismo 

absorve melhor o cálcio até 35 anos de 

idade, mas é preciso manter a densidade 

óssea e prevenir o risco de fraturas, mesmo 

após essa idade.

Os órgãos de assistência técnica, 

extensão rural e entidades de classe devem 

intensificar a orientação quanto ao manejo 

zootécnico e sanitário dos rebanhos, 

buscando a máxima preservação da 

qualidade do leite, a fim de que esse rico 

alimento e seus derivados sejam veículos 

apenas de nutrientes e probióticos. E 

os agentes fiscalizadores não devem 

medir esforços para impedir a presença 

de substâncias estranhas indesejáveis 

como eventuais resíduos de pesticidas, 

hormônios e antibióticos, em benefício da 

saúde dos consumidores. 

Beatriz Cantusio Pazinato – Nutricionista – CRN-3 n.º 2398 DEXTRU/CATI – beatriz@cati.sp.gov.br
Denise Baldan – Nutricionista – CRN-3 n.º 15023 NAC/CATI – denise.baldan@cati.sp.gov.br
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Associação, Cooperativa e Indústria 
Trabalham por Mais Qualidade do Leite

Roberta Lage – jornalista – CECOR/CATI

Segurança, 
da matéria-prima à indústria

A sociedade, cada vez mais exigente, 
busca por alimentos de qualidade. O gover-
no determina regras que definem padrões 
para o leite produzido no Brasil. Atentas a 
essa realidade, cooperativas, associações e 
indústrias ligadas à pecuária de leite, bem 
como os produtores, estão aprimorando o 
processo de produção para que o leite te-
nha cada vez mais qualidade.

Com cerca de 1.400 cooperados,        
atuação em 51 municípios do nordeste 
do Estado de São Paulo e captação diá-
ria de 80 mil litros de leite, a Cooperativa 
Nacional Agroindustrial (Coonai), localiza-
da em Brodowski, toma todos os cuidados 
para que as propriedades do leite sejam 
mantidas, desde a coleta na fazenda até a 
venda para o consumidor. As precauções já 
começam com orientações oferecidas por 
técnicos aos produtores diretamente no 
campo, passam pela higienização dos veí-
culos coletores e pela manutenção dos tan-
ques isotérmicos, para que a temperatura 
do leite coletado seja mantida de acordo 
com as determinações. “O grande foco de 
cuidados nessas etapas está na preserva-
ção do produto, o que requer uma cadeia 
eficiente de frio, com veículos limpos, baús 
refrigerados e equipamentos de refrigera-
ção bem dimensionados”, explica Marcelo 
Avelar,   vice-presidente da Coonai. Depois 
que o leite é coletado, o produto passa pelo 
processo de checagem de qualidade e é en-
caminhado para a indústria da cooperativa 
para produção de leite pasteurizado, pas-
teurizado tipo B e o leite destinado ao Viva 
Leite, programa do Governo. O processo da 
coleta, industrialização e entrega é rápido. 
“No máximo em 24 horas esse produto já 
está disponível para o consumidor. Um pro-
duto de qualidade não representa só saúde 
para toda a cadeia produtiva – produto-

res, animais – como também um 
maior lucro para os produtores”.

Para os integrantes da 
Associação dos Produtores 
Rurais do Bairro do Bosque e do 
Bairro da Varação, de Valentim 
Gentil, vinculada à CATI Regional 
Votuporanga, a higiene é fun-
damental para a conservação 
do leite. “Fomos capacitados em 
técnicas de manejo de ordenha e 
armazenamento de leite, e perce-
bemos que pequenas mudanças 
no dia a dia da propriedade fazem uma 
grande diferença”, afirma o produtor José 
Pereira de Oliveira. A Associação, criada 
em 2005, e com 18 associados produtores 
de leite, entrega por dia cerca de três mil 
litros para laticínios da região. “Pertencer a 
uma associação nos permite, entre outras 
ações, adquirir implementos e insumos por 
menor preço, melhor acesso a créditos e 
fazer a entrega em tanques resfriadores co-
munitários. Se estivéssemos sozinhos, não 
conseguiríamos manter o padrão de quali-
dade” diz o produtor Wilson César Strada, o 
qual ainda complementa que o relaciona-
mento entre produtores e laticínios é bom. 
“Porém, há interesse da indústria em man-
ter os produtores de forma individual para 
conseguir preços mais baixos”.  

Localização da propriedade, qualida-
de do leite e potencial 
de crescimento. Esses 
são três requisitos leva-
dos em consideração 
no momento da pros-
pecção de novos forne-
cedores do Laticínios 
Matinal Ltda. – Matilat, 
que conta atualmen-
te com o cadastro de 
aproximadamente mil 
produtores de leite do 
Estado de São Paulo. A 

empresa oferece mais de 30 opções de de-
rivados do leite e, para garantir a qualidade 
do produto da captação à comercialização, 
possui um corpo técnico que auxilia os pro-
dutores no melhoramento da qualidade 
do leite produzido, treina os transporta-
dores periodicamente com o objetivo de 
garantir qualidade da matéria-prima até a 
indústria.  Ao chegar aos laticínios, o leite é 
analisado, resfriado, padronizado e pasteu-
rizado, quando então é direcionado para 
os diversos setores de produção, onde é 
processado, estocado para análise de qua-
rentena, e assim liberado para comercia-
lização. Em todas as etapas são seguidos 
os procedimentos e normas estabelecidos 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e ISO 22.000, que 
garante a segurança alimentar.  
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Pecuária de Leite na região de Franca
A região que já foi uma importante Bacia Leiteira, continua 

tendo bons exemplos de produtores apaixonados pela atividade
Cleusa Pinheiro – Jornalista – CECOR/CATI

Aos cinco anos de idade, José Carlos 
Raiz transformava barro, em pequenos 
currais, e folhas de árvore, em vacas e bois, 
no chão da propriedade na qual o pai tra-
balhava. Ao olhar ao redor imaginava: "um 
dia vou ser dono de fazenda e produzir 
muito leite para alimentar, com saúde, as 
pessoas". Hoje, aos 72 anos, com olhos se-
renos de quem viu o sonho se transformar 
em realidade, mas atentos “porque sempre 
há mais o que fazer”, o produtor contabili-
za uma produção de cerca de 1.800 litros 
de leite por dia e a criação de matrizes de 
qualidade para outros produtores de todo 
o Brasil, bem como o emprego de várias 
pessoas que considera como membros 
da sua família. “Nunca sonhei sozinho e 
sempre acreditei no meu sonho. O apoio e 
incentivo irrestrito da minha família, prin-
cipalmente de minha esposa Wilma, uma 
mulher batalhadora e com muita visão de 
negócio, me fizeram chegar até aqui. É um 
orgulho para mim, saber que entre meus 
funcionários já existe a terceira geração da 
mesma família”, conta o produtor.  

A mudança de ajudante do pai para 
produtor de leite teve início em 1969, 
quando conseguiu comprar o primeiro 
sítio em sociedade com um amigo. “Mal 
tinha dinheiro para pagar a escritura, mas 
confiava no meu trabalho. Comprei algu-
mas vacas e tinha uma produção média de 
13 litros. Também plantei café e em 1974 
comprei a parte do meu sócio”, destaca o 

produtor que, em 1980, vendeu essa pro-
priedade e comprou a Fazenda Recanto da 
Lagoa (propriedade vizinha à que seu pai 
trabalhava e pela qual nutria o desejo de 
ser proprietário, para torná-la próspera e 
produtiva).

Nessa área, seu José Carlos iniciou as 
atividades com poucas vacas, em pastejo 
extensivo, tendo uma produção média de 
90 litros de leite. O diferencial, segundo ele, 
que tornou a fazenda sustentável e lucrati-
va, foi o amparo técnico recebido das equi-
pes da Casa da Agricultura e da Cooperativa 
Nacional Agroindustrial (Coonai), aliado à 
sua intuição e dispo-
sição para o traba-
lho. “Assisti palestras, 
participei de cursos 
em várias partes do 
País e procurei colo-
car em prática toda 
orientação técnica 
que recebi”, diz o 
produtor contando 
que, de tão estrei-
to o contato com a 
Casa da Agricultura 
de Cristais Paulista, 
o técnico da época, 
engenheiro agrô-
nomo Carlos Girardi 
se tornou amigo fiel 
para todas as horas. 
“Trabalhar com o 

José Carlos foi um prazer, pois ele sempre 
teve um genuíno desejo de aprender e 
uma intuição rara para os negócios”, ressal-
ta o agrônomo, hoje aposentado, mas que 
mantém o vínculo da amizade aceso: “so-
mos comprades, literalmente” (O agrôno-
mo é padrinho de batismo da única filha do 
sr. José Carlos, Helen – doutora pela Unesp, 
casada e mãe de dois filhos).

Investimento em tecnologia. Atualmente, 
a propriedade Recanto da Lagoa conta com 
100 vacas em lactação e uma produção que 
varia entre 1.800 a 2.000 litros por dia, mas 
o objetivo é aumentar essa média. “Quando 

Atualmente, na região de Franca, 169 mil hectares estão ocupados com 28 mil cabeças que geram uma produção média de 250 mil litros 
de leite por dia, em 13 municípios. “Há alguns anos, os números da pecuária leiteira na região eram bem maiores, mas a atividade 
tem perdido espaço, principalmente para o café, que está em fase de boa rentabilidade. No entanto, sabemos da importância do leite 

no desenvolvimento socieconômico da região, por isso temos investido em conhecimento e estratégias para que, principalmente os produtores 
familiares, possam continuar na atividade, gerando renda e emprego”, ressalta Pedro César Avelar, diretor da CATI Regional Franca, informando 
que, das quase mil propriedades leiteiras da região, mais de 50% retiram em torno de 150 litros de leite por dia. “Nesse sentido, a execução do 
Projeto CATI Leite tem sido um avanço para os pequenos produtores melhorarem a gestão da propriedade e a produtividade”.

A seguir, dois exemplos de produtores que fizeram do leite o sustento de suas vidas e de outras também.

Pecuária de Leite transforma a vida de produtor em Cristais Paulista
O que era brincadeira de criança se transformou em instrumento de transformação de vidas 

José Carlos Raiz: vida construída com o leite

Desde janeiro de 2012, está em vigor 
a Instrução Normativa n.º 62, que atualiza 
algumas normas de produção e qualidade 
do leite presentes na Instrução Normativa 
n.º 51/2002. A atualização determina uma 
diminuição nos índices de Contagem 
Bacteriana Total (CBT) e de Contagem de 
Células Somáticas (CCS). A nova legislação 
estabelece, ainda, aprimoramentos no con-
trole sanitário de brucelose e tuberculose e 
a obrigatoriedade na realização de análises 
para pesquisa de resíduos inibidores e anti-
bióticos no leite, além de preencher outras 
lacunas existentes na antiga instrução nor-
mativa.

Para controlar a qualidade do leite re-
cebido pelos produtores é realizada, du-
rante a coleta, uma análise primária com 
alizarol 78% e retirada uma amostra do tan-
que, que é conservada em gelo e enviada 
ao laboratório para análise individual do 
produtor. Uma avaliação mais completa é 
efetuada mensalmente. "Uma produção 
de qualidade significa comprar, processar 
e industrializar produtos que garantam a 
excelência do alimento que levará saúde e 
qualidade de vida aos consumidores", afir-
ma Antônio Roberto Bertolini, gerente de 
comercialização da Matilat.

Na Coonai e na Associação dos 
Produtores Rurais do Bairro do Bosque e 
do Bairro da Varação, o pagamento é rea-
lizado de forma individual sobre as análi-

ses do leite e pelo volume 
produzido. Leva-se em 
consideração análises de 
proteína, gordura, CBT e 
CCS. Mensalmente, a qua-
lidade individual de cada 
produtor é avaliada e um 
relatório é encaminhado 
a um laboratório externo, 
para a confirmação dos 
procedimentos e monito-
ramento do Ministério da 
Agricultura. “Um leite de 
qualidade é aquele que é 
produzido por um reba-
nho livre de doenças, em 

boas condições de higiene e preservado 
em condições ideais de armazenamento e 
transporte, além de seguir as determina-
ções do Ministério da Agricultura”, afirma 
Marcelo Avelar, da Coonai.

Um estudo da Associação Leite Brasil, 
divulgado em março deste ano, revela que 
uma mudança no sistema de cálculo para 
bonificação ao produtor de leite, o qual 
passou a levar em consideração a qualida-
de do produto final e não apenas o volu-
me produzido, tem garantido aumento da 
rentabilidade no campo nos últimos anos. 
O estudo foi efetuado com base nos valo-
res pagos pelo litro da bebida nos últimos 
quatro anos. De acordo com o presidente 
da entidade, Jorge Rubez, a mudança de 
hábito da população, que antes tomava 
leite pasteurizado e passou a consumir o 
longa vida, repercutiu na produção rural. 
“Antes recebia mais o pecuarista que pro-
duzia maiores volumes. Agora, recebe mais 
aquele que tem melhor qualidade”, afirma.

De acordo com Rubez, o produtor rece-
be atualmente cerca de R$  1,00 pelo litro 
de leite de melhor qualidade, respeitando 
os limites para CBT e CCS, enquanto o valor 
pago pelo produto convencional alcança 
entre R$ 0,75 e R$ 0,80 o litro. “O pecuarista 
com produção média diária de 10 mil litros 
de leite pode ter remuneração mais baixa 
do que outro com volume de produção de 
300 ou 400 litros por dia”, avalia. Rubez ain-
da acrescenta que a melhoria na qualidade 
também trouxe reflexos para a indústria e 
para o consumidor final. “Os laticínios eco-
nomizam em manutenção de máquinas e 

Dificuldades 
e expectativas

O mercado do leite segue a lei da oferta 
e da procura. “O ano de 2009 foi um pouco 
mais fraco, comparado aos de 2010 e 2011, 
com custo de produção mais elevado e pre-
ço de leite não tão remunerador. Os dois 
fatores que contribuem para a oscilação 
dos preços são os custos de produção e de 
transporte. No entanto, de maneira geral, a 
qualidade do leite melhorou muito durante 
os últimos 20 anos. O volume de leite, que 
melhora a logística, e a qualidade apre-
sentada pelos produtores, fazem valorizar 
o preço”, avalia Eduardo Lopes de Freitas, 
presidente da Coonai.

“A maior dificuldade do setor está nos 
custos elevados de produção, principal-
mente no período do inverno, quando a su-
plementação alimentar torna os custos de 
produção mais elevados. O grande desafio 
do setor é a organização do grupo, plane-
jamento coletivo das atividades, compra 
conjunta efetiva e o fornecimento da pro-
dução direcionado em grupo”, acredita 
Jacinto Pacheco, presidente da Associação 
dos Produtores Rurais do Bairro do Bosque 
e do Bairro da Varação, que complementa: 
“Apesar da rentabilidade da atividade lei-
teira no momento estar abaixo da de outras 
atividades, uma das grandes vantagens de 
se produzir leite é o recebimento mensal 
pela produção entregue e a possibilidade 
de agregar valor aos derivados”.

Para 2012, as expectativas são mais ani-
madoras. “Ainda não temos grande volume 
de leite disponível, que tende a ter uma alta 
satisfatória dentro da curva de sazonalida-
de. A tendência é de alta de preço do leite 
e não há sinais de alta dos insumos. Pode 
ser um ano um pouco mais aliviado para os 
produtores. O mercado de leite vai ser posi-
tivo, vai dar para ter lucro desde que os pro-
dutores se preocupem com seus custos de 
produção e com a qualidade do produto a 
ser ofertado”, diz Eduardo Lopes.  E a indús-
tria dá uma dica aos pequenos produtores: 
“Invistam na alimentação dos animais, me-
lhorem a genética e foquem na qualidade”.

redução de custos com proteínas adiciona-
das à bebida. O consumidor final tem um 
produto mais seguro e com os padrões pró-
ximos aos de países desenvolvidos”, afirma.

Pagamento 
por qualidade
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Cleusa Pinheiro – Cecor/CATI
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Sustentabilidade como motor 
da produção
Produtores de leite orgânico garantem respeito ao homem, animais e meio ambiente

Roberta Lage – jornalista – CECOR/CATI

eu tinha uma produção de 90 litros, pen-
sava em chegar aos 200, porém, minha es-
posa decretou: 'podemos chegar aos mais 
de 1.000, por quê não?'”, diz o produtor. 

Apesar de a propriedade se encontrar 
em uma região com topografia de declive 
acentuado, o gado tem excelente produti-
vidade. Para tanto, o produtor fez investi-
mento em tecnologia, com a utilização do 
semiconfinamento (durante uma parte do 
dia os animais se alimentam a pasto e na 
outra parte ficam confinados, recebendo 
uma alimentação balanceada com ração 
e concentrado). Outro investimento im-
portante foi realizado na sala de ordenha 
que, além de toda mecanizada, possui um 
sistema de tubulação, pelo qual o leite co-
letado é encaminhado diretamente para o 
tanque de expansão. “Um dos meus prin-
cipais cuidados é com a qualidade do leite 
em todas as etapas, desde a cria (o plantel 
do Recanto da Lagoa foi todo formado pelo 
produtor) até a comercialização. Faço isso, 
não apenas visando receber um valor a 
mais no litro do leite, mas para entregar um 
produto com qualidade garantida para to-
das as pessoas que vão consumi-lo, porque 
desde que eu tomei gosto pela atividade, 
entendi que trabalhar com leite é trabalhar 
com vida”, salienta.

Além do desejo de continuar na ativi-
dade e dela continuar tirando o seu susten-
to, o sr. José acalenta um sonho de formar 
jovens para serem produtores de leite. “A 
pecuária de leite não tem sido uma ativi-
dade de jovens. Vários filhos e netos de 
funcionários desejam ir para a cidade e 
por lá trabalhar, mas eu sei que apesar das 
dificuldades ela pode ser rentável e praze-
rosa, principalmente para quem nasceu no 
sítio. Por isso, futuramente pretendo fun-
dar uma escola aqui na propriedade para 
capacitar jovens com técnica e alma de 
produtor de leite. Desejo que a atividade, 
tão importante em nossa região, possa em 
um futuro próximo também ser conhecida 
como aquela que afasta os jovens do mau 
caminho das drogas, do desemprego nas 
cidades e os aproxima da terra e de Deus”, 
relata emocionado, o produtor.

Aprendizados. Acreditar no que faz e tra-
balhar com amor; ouvir pessoas que te-
nham o que dizer para o seu crescimento; 
aprender e planejar a curto, médio e longo 
prazos. Esses são, segundo o produtor, os 
segredos para se manter em qualquer ativi-
dade, mas principalmente na pecuária lei-
teira. “Quem não acredita no que faz e faz 

sem amor, não tem compromisso. Quem 
trabalha com leite precisa de dedicação, 
pois é todo dia, sem folga. Investir em tec-
nologia e gestão da propriedade também é 
fundamental”, afirma o produtor, que estu-
dou apenas até o quarto ano primário. “Não 
pude estudar muito, mas sempre tive sede 
de aprender. Desde o início vi a importân-
cia da organização no campo – desde 1969 
ele é associado da Coonai –, pois sozinho é 
muito difícil. Durante estes mais de 30 anos 
que lido com leite, vi muitos desistirem da 

CATI Leite profissionaliza produtor em Franca

Em 2007, o produtor Paulo César Aímola sucedeu o pai Roque Aímola Netto, no  sítio 
Santa Maria, localizado no município de Franca, e na atividade leiteira, paixão desde a in-
fância. Mas o cenário não era tão tão promissor: baixa produtividade (17 vacas em lactação 
e cerca de 90 litros por dia), rebanho com baixa genética, pouca infraestrutura e instala-
ções antigas. “Apesar disso, eu e meu irmão, que também apoia as atividades no sítio, nun-
ca pensamos em desistir do leite, mas estávamos procurando alternativas para obter ren-
tabilidade”, conta o produtor, que também mantém uma lavoura de café na propriedade.

Após uma visita técnica do engenheiro agrônomo Nilton Roberto Rodrigues, monitor 
do Projeto CATI Leite na Regional Franca, o produtor resolveu adotar as metodologias pre-
conizadas. “O primeiro passo na propriedade foi fazer a reforma da pastagem e a divisão 
em piquetes, bem como profissionalizar a gestão”, diz o agrônomo.

Passados quase cinco anos de adesão ao Projeto, o cenário é outro: instalações refor-
madas, ordenha mecânica, tanque de resfriamento, entre outros benefícios na infraestru-
tura impulsionaram a atividade e a comercialização. Além disso, nos quesitos qualidade 
e produtividade, os grandes ganhos aconteceram após o melhoramento genético do 
plantel. “Foi realizado o melhoramento com a inseminação artificial e o descarte de alguns 
animais, bem como com a realização de exames periódicos que garantem a sanidade do 
rebanho. O impacto em qualidade e produtividade foi grande”, analisa o médico veteriná-
rio Marcelo Coelho Lopes, da Regional Franca.

Atualmente, são 21 vacas em lactação e uma produção média de 200 litros por dia, 
comercializados com uma cooperativa da região. “Quando falei para o meu pai sobre a in-
seminação artificial, ele achou que eu estava ficando louco e que era muito caro. Confesso 
que eu também pensava assim. Hoje, após cursos realizados pela CATI nessa área e tam-
bém nas de manejo de 
pastagens, ordenha e ges-
tão, faço a inseminação 
com o acompanhamento 
de um veterinário. O plan-
tel atual foi formado aqui 
no sítio, temos um botijão 
e compramos sêmem de 
um laboratório credencia-
do e estamos apurando o 
gado para 3/4, investindo 
em girolando”, comenta o 
produtor, afirmando que 
está em fase de investi-
mento. “Pretendo cons-
truir um fosso na área de 
ordenha e colocar irrigação nos piquetes”. Futuramente, o produtor também ganhará um 
reforço para investir ainda mais: o filho Gabriel, de 17 anos, espelhado no trabalho dos 
técnicos da CATI, já pensa em prestar vestibular para agronomia.  

atividade, muitos começarem por modis-
mo e logo partirem para outra. Eu continuo 
porque sou apaixonado pela atividade e 
pelos animais. Portanto, digo para aqueles 
que estão e os que desejam iniciar: tenham 
prazer no que fazem, dedicação e visão de 
negócio, dentro e fora da porteira. Se vocês 
não conhecem a técnica, procurem a Casa 
da Agricultura que eles com certeza vão 
ensinar”, diz o sr. José Carlos, cheio de sa-
bedoria.

Médico veterinário Marcelo Lopes, o produtor Paulo Aímola e o engenheiro 
agrônomo Nilton Rodrigues: estreitam parceria com o CATI Leite

Com 102 hectares, a Fazenda 
Nata da Serra, localizada em 
Serra Negra, é administrada 

para funcionar sob condições socialmente 
justas, o que significa oferecer condições 
dignas para o trabalhador rural, para os ani-
mais, para a fauna e para a flora. Adquirida 
em 1988, pelo engenheiro agrônomo 
Ricardo Schiavinato, foi em 1997 que a 
fazenda começou o processo de conversão 
para o cultivo orgânico. Frutas, verduras, 
café e também o leite passaram a ser orgâ-
nicos. “Comecei a produzir leite orgânico 
por achar que a forma como eu produzia 
era um desrespeito ao consumidor e tam-
bém porque procurava uma alternativa 
mais rentável para a minha fazenda”, expli-
ca Ricardo. 

Para que a nova alternativa de produ-
ção fosse iniciada, mudanças na proprie-
dade precisaram ser efetuadas. Mais áreas 
de sombreamento, adubação orgânica, 
instalação de piquetes pequenos e rotacio-
nados. “Outra diferença é que passamos a 
alimentar bem os animais, que começaram 
a produzir mais e a melhorar a reprodução”. 

Atualmente, a propriedade conta com 
um rebanho de 150 cabeças, das quais 60 
vacas em lactação e uma produção diária 
que varia de 900 a mil litros, certificados 
pela Associação de Agricultura Natural de 
Campinas e Região (ANC). Para o enge-
nheiro agrônomo, a qualidade do solo é o 
fator determinante para a saúde do animal 
e para a produção de um alimento equili-
brado em nutrientes e com qualidade com-
provada. “Todo nosso gado é manejado em 
sistema de pastejo rotacionado. As vacas 
são criadas soltas, sem stress, recebem uma 
alimentação 100% natural, sem agrotóxi-
cos, aditivos químicos, nem hormônios. Os 

bezerros são mantidos junto às mães, pois 
existe uma real preocupação com o lado 
afetivo do animal. O tratamento de saúde 
dos animais dispensa o uso de antibióticos, 
vermífugos, inseticidas, carrapaticidas e 
outras drogas. Por isso, o leite é puro, sau-
dável e carrega consigo a responsabilidade 
na preservação do meio ambiente e o res-
peito ao consumidor”, resume o agrônomo.

Na Fazenda também funciona o laticí-
nio Nata da Serra, que produz e comercia-

liza iogurte orgânico, tradicional e light 
com polpa de fruta, manteiga, diversos 
tipos de queijo, requeijão e doce de leite, 
que podem ser encontrados em lojas de 
produtos naturais espalhadas pelo Estado 
de São Paulo.  Sobre a polêmica acerca dos 
preços dos produtos orgânicos serem mais 

elevados se comparados aos tradicionais, 
Ricardo é categórico: “Como se tem uma 
produção baixa no Estado, os valores são 
mais elevados. Além disso, cerca de 30% do 
custo do produto é só de logística. Se a pro-
dução fosse maior, o preço seria menor”.

Para ele, as principais dificuldades en-
contradas na pecuária orgânica estão re-
lacionadas à mão de obra e à correção do 
solo. “A utilização de mão de obra é bem 
maior. Além disso, no sistema convencio-

nal é possível fazer correções baseadas 
em avaliação do solo. No sistema orgâ-
nico é diferente. É possível melhorar, 
mas sem fazer ajustes pontuais. Às vezes 
colocamos compostos de forma não tão 
certeira”. Ele também afirma que uma 
das principais causas do baixo grau de 
aplicação das técnicas disponíveis para a 
produção de leite intensiva e sustentável 
por grande parte dos produtores rurais 
é o desconhecimento delas pela maioria 

dos extensionistas. “Um dos problemas da 
pecuária leiteira do Brasil é que a maioria 
das informações geradas nas instituições 
de ensino e pesquisa não chegam aos pro-
dutores, principalmente aos de pequeno 
porte”. 
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Ricardo está satisfeito com o novo sis-
tema de produção. De acordo com ele, a 
média do Brasil é por volta de 1.500 litros 
de leite por hectare/ano. Na agricultura 
convencional, o agrônomo conseguia uma 
média de 10 mil litros por hectare/ano e 
atualmente conseguem produzir acima de 
15 mil litros hectare/ano. “Vale a pena, mas 
ainda precisamos evoluir, daí a importância 
dos órgãos de pesquisas e extensão. Minha 
sugestão para o produtor que quer mudar 
para o sistema orgânico e não tem condi-
ções de ter o próprio laticínio, é que se or-
ganize em associações, construa um laticí-
nio comunitário para começar a acessar o 
mercado. Os laticínios grandes 
hoje não compram leite orgâni-
co, mas é uma tendência próxi-
ma”, prevê.

Fazenda da Serra

A família mora em um con-
tainer instalado na proprieda-
de. Os móveis de madeira cer-
tificada que decoram a casa são 
produzidos com árvores que 
caem naturalmente na proprie-
dade. No local também está sendo implan-
tado um sistema para a geração de energia 
eólica. A sustentabilidade é o motor da 
Fazenda da Serra, localizada em Brodowski, 
na região de Ribeirão Preto. 

Com 330 hectares, a propriedade abri-
ga 450 búfalos de origem indiana (120 em 
lactação) e tem uma produção diária de 
cerca de 1.300 litros de leite orgânico (pico 
de lactação), que se transformam em mus-
sarela e outros derivados. Uma das maiores 
produtoras de café em 1960, a fazenda pas-
sou a se transformar no fim da década de 
1990, quando seus proprietários iniciaram 
um projeto para torná-la um modelo rural 
baseado nos princípios do desenvolvimen-
to sustentável, de conservação e recupera-
ção dos recursos naturais aliado às práticas 
ecológicas de produção.  “Água, vegetação 
e solo recebem cuidados especiais. Os bú-
falos são tratados com homeopatia e fito-
terapia. Passam o tempo tomando sol e 
pastando em solo fértil, livre de pesticidas, 
herbicidas, fertilizantes químicos, o que 
torna o ambiente ecologicamente equi-
librado. A cana usada na alimentação dos 
animais também é orgânica e produzida 

na propriedade. É um ambiente saudável 
para os animais e para o homem”, explica 
o zootecnista Rafael Trajano, proprietário 
da Fazenda da Serra e que também admi-
nistra o laticínio Gondwana, localizado na 
beira do Rio Pardo.

Por meio de um sistema moderno de 
ordenha, o leite é canalizado e transporta-
do para o interior do laticínio, sem que haja 
o contato manual, podendo ser processado 
em seguida. Desde 2003, o laticínio é cer-
tificado pelo Instituto Biodinâmico (IBD) e 
desde 2011 pelo Organismo Participativo 
de Avaliação da Conformidade Orgânica 
da Associação de Agricultura Natural de 
Campinas e Região (OPAC/ANC), credencia-
do pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, que atestam qualidade 
orgânica dentro e fora do Brasil e compro-
vam que houve respeito ao meio-ambiente 
e aos animais em todas as etapas de produ-
ção. “Temos uma produção diária de 200kg 
de vários tipos de queijos orgânicos que 
abastecem o mercado local e São Paulo. A 
certificação confere credibilidade”, afirma 
Rafael. Segundo ele, outra grande vanta-
gem da produção orgânica é o mercado 

Certificação em prol da qualidade
A produção de leite no sistema orgânico ainda é em pequena escala. Isso acontece 

porque existem poucos produtores certificados no Brasil, adequados à Lei 10.831/2003, 
ao Decreto 6.323/2007 e à Instrução Normativa n.º 46/2011 do Ministério da Agricultura. 

Marcelo Laurino, responsável pela área de agricultura orgânica do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de São Paulo (Mapa), explica para os lei-
tores da Revista Casa da Agricultura, a importância da certificação.

1– Quais os critérios estabelecidos pelo Mapa para que o leite de uma unidade de 
produção seja considerado orgânico?

Em linhas gerais, os animais devem ser adaptados ao ambiente de criação, a sua alimen-
tação precisa ser exclusivamente composta por produtos obtidos em sistemas orgânicos 
(de preferência da própria unidade de produção), não podendo ser utilizados antibióticos, 
hormônios ou medicamentos alopáticos. A unidade de produção deve ser submetida a um 
período de conversão. Uma especial atenção necessita ser dada à saúde e ao bem-estar dos 
animais, adotando medidas sanitárias e práticas de manejo preventivo, higiene em todo o 
processo de produção e destinação dos resíduos de forma a não contaminar o ambiente. 
Além, é claro, das questões ambientais e sociais, como as relações de trabalho no ambiente 
de produção.

2 – Por que ainda é baixo o número de produtores orgânicos de leite que se certifi-

cam? Quais as principais dificuldades encontradas por eles?
Um dos principais problemas encontrados pelos produtores orgânicos reside na au-

sência de informações sobre os sistemas de produção. Há pouca pesquisa em desenvol-
vimento nas instituições oficiais, e as informações disponíveis são fruto de investigações 
particulares realizadas pelos próprios produtores, com alcance limitado. Outra dificuldade 
encontrada pelos produtores é a ausência de fontes de alimentação para os produtores 
que dependem de alimentos originados de outros estabelecimentos orgânicos. Com a ex-
pansão dos cultivos transgênicos, o fornecimento de milho e soja orgânicos é bastante 
limitado. A garantia de não contaminação é praticamente impossível, pelas falhas na legis-
lação de biossegurança do cultivo de milho geneticamente modificado.

3 – Quais as principais vantagens da certificação?
A qualidade orgânica de um alimento ou produto não é facilmente identificável pelos 

consumidores finais. Além disso, os regulamentos e princípios da produção orgânica não 
se limitam às questões técnicas ou ausência de resíduos, mas abrangem as questões so-
ciais e ambientais dos sistemas de produção envolvidos. Desta forma, é necessário que se 
tenha um organismo capaz de realizar as verificações necessárias nos locais de produção, 
de maneira a atestar o cumprimento dos regulamentos e o atendimento dos princípios aos 
consumidores que, via de regra, não têm acesso ou informações a respeito dos produtores 
daquilo que se consome.

4 – Quais os passos para que o produtor seja certificado? O que ele deve fazer?
Em primeiro lugar, o produtor deverá procurar uma associação de produtores para en-

trar em contato com o ambiente de produção, conhecer as técnicas e tomar ciência do 
mercado e dos regulamentos aplicáveis. Depois disso, deverá contratar uma certificadora 
ou fazer parte de um sistema participativo de avaliação de conformidade credenciado pelo 
Mapa, para acompanhar seu processo de produção e garantir a qualidade do seu produto 
perante o público consumidor. Existem cursos de introdução à produção orgânica para que 
se tenha a compreensão do porquê das exigências que são feitas aos produtores, através 
da discussão dos princípios da produção orgânica. Pode ser muito complicado, à primeira 
vista, mas são regras que melhoram a qualidade de vida de todos os envolvidos, desde os 
produtores até os consumidores.

5 – Como o consumidor pode ter certeza da certificação do leite?
A qualidade orgânica é um atributo de qualidade a mais nos produtos. Para ser consi-

derado orgânico o leite ou seus derivados devem atender a todos os requisitos de quali-
dade estabelecidos pela legislação vigente. Isso também é verificado pelos organismos de 
avaliação da conformidade. Ao adquirir um produto que foi avaliado por um organismo 
credenciado no Mapa o consumidor terá acesso a um produto cujo ambiente de produção 
foi avaliado em 100% dos casos, além de ter sido inspecionado 
pelos órgãos oficiais responsáveis. Os produtos nesta condição 
devem constar no seu rótulo o selo do Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade.  

Leite orgânico

Leite orgânico é o produto da pecuária leiteira 

orgânica, que se baseia nas premissas de ser 

uma exploração economicamente viável, 

ecologicamente correta e socialmente justa.  

Os animais são criados de forma saudável, 

sem a utilização de antibióticos. É necessário 

que o pecuarista esteja compromissado com 

a preservação ambiental e proporcione 

adequadas condições de trabalho aos seus 

empregados.

Leite sem resíduos

O leite orgânico difere daquele obtido na 

pecuária convencional por não conter resíduos 

químicos de qualquer espécie, podendo 

ser consumido puro, sob a forma de 

lactoderivados ou incorporado a outros 

produtos alimentícios.  

Mercado Inovador

A agricultura orgânica apresenta-se como um mercado inovador, inclusive para o agricultor familiar, em decorrência da baixa dependência de insumos externos, pelo aumento de valor agregado ao produto, com consequente aumento de renda para o agricultor e por propiciar a conservação dos recursos 
naturais.

consumidor. “A mussarela de búfala é um 
produto único, diferente e sem concorren-
tes. Se não fosse orgânico, não venderia a 
produção para o maior mercado consumi-
dor que é São Paulo”. 

De acordo com Rafael, os derivados de 
leite de búfala são mais nutritivos em com-
paração aos do leite convencional. “Existem 
pesquisas que comprovam que o leite de 
búfala apresenta menor teor de colesterol, 
mais proteínas, mais vitaminas A, D e B2, 
além de alta concentração de Ômega 3”.

De acordo com Ricardo Bruxelas, res-
ponsável pela Casa da Agricultura de 
Brodowski, a pecuária orgânica ainda faz 
parte de um mercado pequeno, porém, 
em expansão. Para ele, todos os elos da 
cadeia produtiva precisam se aperfeiçoar. 
“São poucos os produtores do Estado de 
São Paulo que trabalham com a agricultu-
ra orgânica, principalmente com o leite. O 
manejo é diferenciado e exige disciplina. A 
falta de conhecimento sobre a agricultura 
orgânica também é um obstáculo”. Ricardo 
deixa uma mensagem aos produtores que 
pretendem investir na produção orgânica 
de leite. “Ter um bom manejo, respeitar 
os animais e pesquisar bastante antes de 
iniciar na atividade, é um bom começo. A 
sustentabilidade não é só uma tendência, é 
uma obrigação”.
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cadastros que podem ser feitos na Casa da 
Agricultura. 

Hoje, o valor dos animais está em 
R$ 2.720,00 pagos em 32 parcelas de R$ 
85,00, valor reajustado ao ano pelo índice 
de correção fornecido pela Prefeitura (em 
média 6%). Um animal deste porte valeria 
em torno de R$ 3.500,00 à vista, avalia o 
técnico. É muito bom para o pequeno pro-
dutor que não tem condições de adquirir 
um gado melhor a não ser desta maneira. 
Além disso, o próprio aumento da produ-
ção leiteira, em média 15%, é mais signifi-
cativa quanto menor o rebanho, e ajuda no 
pagamento das prestações ainda a vencer 
(eles recebem o animal antes de finalizar o 
pagamento). “Com tanto subsídio às indús-
trias é muito bom ver que uma Prefeitura 
toma a iniciativa de oferecer subsídio para 
produtores rurais”, afirma Ricardo que vem 
acompanhando o projeto desde o início, há 
quase cinco anos. 

O Centro de Recria foi montado em ter-
reno de 35ha, cedido pelo Polo Regional. 
Segundo a diretora do Polo, pesquisadora 
Sandra Maria Pereira da Silva, um dos mé-
ritos do projeto é regionalizar a pesquisa, 
trazendo o produtor para perto, ouvindo 
suas demandas e estudando a viabilidade 
econômica da atividade. Paralelamente, o 
Polo vem investindo em pesquisa com a 
reestruturação do rebanho leiteiro e par-
ticipando do Teste Nacional de Progênie, 
como fazenda colaboradora, em parceria 
com a Associação Brasileira de Criadores de 
Gado Girolando, Embrapa Gado de Leite, 
Instituto de Zootecnia e os Polos Regionais 
Centro Leste e Nordeste Paulista.

Pinda, como a cidade é carinhosa-
mente conhecida, tem 570 proprieda-
des, 50% produtoras de leite, segundo o 
Levantamento das Unidades de Produção 
Agropecuária (LUPA, 2008). A maioria é de 
agricultores familiares, ou seja, pequenas 
propriedades que vêm, ao longo do tempo 
,cedendo terras para a instalação de indús-
trias e plantio de eucalipto para grandes 
empresas do ramo de papel e celulose. “O 
leite ainda é uma atividade que envolve a 
família e evita o êxodo rural. O subsídio ao 
produtor de leite é garantia de permanên-
cia na atividade, sendo socialmente impor-
tante”, avalia Sandra Pereira.

Este é o caso do produtor Felipe 
Fernandes de Melo e sua irmã Paula que 
receberam em 2011 três animais do Centro 
de Recria, uma Jersolanda, uma Holandesa 
pura e uma 3/4 Holandesa, e passaram de 
90 litros/leite/dia, em julho de 2011, com 
13 vacas em lactação e média de 6,9 litros/
vaca/dia, para 280 litros leite/dia, em feve-
reiro de 2012, depois da chegada destes 
animais, parição de mais vacas e a adoção 
das recomendações de assistência técnica 
da Casa da Agricultura. Hoje, eles fazem 
cria e recria na propriedade de 13ha e têm 
planos para o futuro: aumentar a área de 
sombra “as vacas mais puras sofrem muito 
com o calor”, substituir o Tifton das pasta-
gens pelo Mombaça, com manejo menos 
exigente, e chegar a 500 litros/leite/dia até 
2014. Eles são um exemplo da afirmação 
do técnico Ricardo Oliveira: “produtor pe-
queno, com número reduzido de animais, 
tem um impacto maior no resultado desse 
projeto”.

“A região do Vale do Paraíba já foi a 
principal bacia leiteira do Estado e, ainda 
hoje, a produção de leite tem relevância 
na economia regional. A oportunidade 
oferecida pelo Centro de Recria, somada 
à parceria envolvendo a pesquisa, são fa-
tores que podem contribuir para que os 
produtores de leite saibam como e em que 

investir, qual o melhor gado para a região, 
qual a viabilidade econômica da atividade 
para que possam tomar as suas decisões. 
O papel da CATI é dar suporte para toda 
a cadeia, trabalhando com grupos de pro-
dutores”, afirma o diretor da CATI Regional 
Pindamonhangaba, engenheiro agrônomo 
Paulo Henrique Queiroz, que aposta na 
capacitação dos grupos formais para ala-
vancar as atividades agropecuárias como 
prevê o Projeto de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – Microbacias II Acesso ao 
Mercado, que está sendo implementado 
pela CATI.

 Produtor investe em melhoramento 
genético e oferece gado de qualidade

Boas matrizes, sejam elas 1/2, 3/4 
ou 5/8, como requer o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) para a raça Girolando, podem ser 
encontradas na propriedade de Marcos 
Bordignon em Tanabi. A raça, uma mistura 
entre Holandesa e Gir, é considerada a me-
lhor para quem procura aliar rusticidade e 
boa produção leiteira e vem crescendo na 
preferência dos produtores de leite, não só 
do Estado de São Paulo, mas de várias  re-
giões do País.

Marcos Bordignon é um produtor di-
ferenciado. Alia tecnologia a uma perfeita 

Centros de recria: garantia de 
melhoramento genético em gado 
leiteiro

Graça D’Auria – Jornalista  – Cecor/CATI

Dois projetos de recria, um deles 
uma parceria público-privada, 
em Pindamonhangaba, e ou-

tro em Tanabi, com capital próprio de um 
produtor organizado, são investimentos 
em melhoramento genético do gado leitei-
ro. Cada projeto a seu modo e aproveitan-
do as vantagens encontradas em cada re-
gião, ambas bacias leiteiras de importância 
econômica para o Estado de São Paulo, são 
modelos para quem procura por um gado 
melhorado que agregue valor na atividade 
leiteira. 

Investimento público em melhoria na 
genética

O Centro de Recria de Matrizes Leiteiras 
da Prefeitura de Pindamonhangaba, uma 
parceria com a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, por intermédio da CATI 
e da Agência Paulista de Tecnologia do 
Agronegócio (Apta) – Polo Regional do Vale 
do Paraíba, e com o Sindicato Rural do mu-
nicípio tem o ineditismo de ser subsidiado 
por um órgão público, no caso a Prefeitura 
que, com o aval da Câmara, aprovou o 
projeto que beneficia produtores de leite 
cadastrados que queiram melhorar gene-
ticamente seu gado comprando em pres-
tações, ao preço de mercado à vista, uma 
novilha já inseminada, com cinco meses de 
gestação. 

As novilhas, oriundas de inseminação 
artificial, em que a grande porcentagem 
é de Holandesas, chegam ao Centro com 
uma idade que varia de um a oito meses. 
Ao chegarem, recebem todos os cuidados 
sanitários, supervisionados pela médica ve-
terinária Fernanda Lucci Mussi, contratada 
pela Prefeitura, e uma alimentação saudá-
vel, proporcionada em piquetes de mom-
baça com suplementação de concentrado 

no cocho, supervisionada pelo técnico da 
Casa da Agricultura local, engenheiro agrô-
nomo Ricardo Rodrigues Oliveira. 

De acordo com o contrato assinado 
pelo produtor, as novilhas já inseminadas 
pela técnica de Inseminação Artificial em 
Tempo Fixo (IATF) e com gestação acompa-
nhada por ultrassom, são entregues após 
o pagamento da 15.ª parcela do total de 
32 prestações. Cada produtor tem direito 
a cinco novilhas por remessa e o sistema é 
de sorteio, podendo receber tanto animais 
da raça Holandesa pura e registrada quanto 
Jersey, Girolando ou Jersolando.

A escolha pelo maior percentual de 
gado Holandês foi feita de 
acordo com a demanda 
dos próprios produtores 
que queriam animais no-
tadamente de boas carac-
terísticas leiteiras. Porém, 
com o tempo e avaliação 
do desempenho dos ani-
mais, está passando a ha-
ver maior procura pelo 
gado mestiço, principal-
mente Girolando, que se 
adapta melhor às condi-
ções de clima e topogra-
fia da região. Atualmente, 
70% são Holandeses, 20% 
Girolandos e o restante, 
10%, dividido entre Jersey 
e Jersolando.

A ideia do Centro de 
Recria ocorreu após visi-
ta a uma cooperativa de 
produtores do município 
de Castro, no Paraná, que 
montou um centro de re-
cria de gado Holandês para 

atender aos cooperados. “Começamos 
comprando 101 animais em 2007 e fomos 
diminuindo a compra, a última em 2011 foi 
de 69 animais”, conta o engenheiro agrôno-
mo da CATI, Ricardo Oliveira. De 2007 até o 
momento, 223 animais foram entregues, 11 
vendidos para descarte e 17 morreram, um 
número considerado baixo para o período. 
O saldo é de 152 animais e este é o plantel 
que o Centro deseja manter nos três módu-
los rotacionados de pastagem rotacionada 
de Mombaça e Áries (dois com 21 piquetes, 
um com seis piquetes maiores e um com 
14 piquetes) para atender aos 74 produto-
res cadastrados, dos quais 68 já receberam 
animais. A Prefeitura está aberta a novos 
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Produtor  e técnico: Marcos Bordignon e  Carlos Pagani Netto, responsável pelo Projeto CATI Leite, comemoram parceria
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Investimento em pastagem tem resposta 
com alta produtividade leiteira
Graça D’Auria – Jornalista  – CECOR/CATI

Existem várias formas viáveis para 
a alimentação do gado leiteiro. 
Mas o que mais importa para 

garantir boa produtividade é um rebanho 
saudável e bem alimentado. Confinado, 
semiconfinado ou a pasto é preciso estar 
atento em oferecer uma boa alimentação 
e, para o produtor que não dispõe de uma 
grande área, ter uma pastagem eficiente é 
questão de sobrevivência na 
atividade. Foi pautado nestas 
questões que o empresário 
de Novo Horizonte, Nadir 
Lopes, resolveu investir na 
propriedade de três hectares 
arrendada, a princípio, para 
acolher os animais de seu es-
porte favorito, as cavalgadas, 
e garantir o lazer da família 
nos finais de semana.

Curioso e atento às no-
vidades, Nadir passou a 
frequentar as reuniões do 
Projeto CATI Leite convidado 
pelos médicos veterinários 
Hamilton Antonio dos Santos 
Júnior, executor, e Carlos 
Pagani Netto, gerente técni-
co do Projeto CATI Leite e diretor da CATI 
Regional Catanduva. Nas reuniões, Nadir 
viu que poderia transformar lazer em ren-
da investindo no antigo e maltratado pasto 
e nas poucas vacas leiteiras. Convidou para 
ajudá-lo um funcionário dedicado, o José 
Pedro Rosa, mais conhecido como Zé do 
Pito, que se mudou com a família para a 
Estância Luciana. O primeiro passo, há pou-
co mais de um ano, foi dividir uma área de 
0,8ha em 20 piquetes de 19 x 20m (380m²) 
de Tifton 85, implantar irrigação e correção 
do solo para que a pastagem desse suporte 
para seus animais.

Em seguida, colocou o gado que se res-
ponsabilizou por “roçar” e aí ficou fácil plan-

tar na enxada as mudas de Tifton, um ca-
pim mais exigente mas de melhor resposta,  
e que, adubado corretamente, tomou con-
ta do espaço em pouco tempo. O retorno 
do gado leiteiro, vacas mestiças de Gir e 
Holandês, as conhecidas Girolandas e, mais 
recentemente, uma mistura de Jersey com 
Holandês, as Jersolandas, foi rápida. A últi-
ma aquisição, uma vaca Jersey que chegou 

com bezerro ao pé, produzindo oito litros 
de leite diários, em uma semana na pro-
priedade passou a produzir 15 litros/dia, 
com potencial para chegar, após 15 dias, a 
20 litros/vaca/dia, média de produção que 
vem sendo conquistada na propriedade. 

Como suporte, Nadir Lopes participa 
dos treinamentos e fez várias visitas a ou-
tras propriedades antes de iniciar o negó-
cio e cumpre todas as metas e objetivos 
propostos pelo Projeto CATI Leite que pre-
vê análise e correção do solo anuais, adu-
bação de manutenção, sanidade animal, 
conforto e bem-estar para as vacas, áreas 
de repouso com água à vontade e som-
bra, suplementação de alimentação para 
que não faltem nutrientes ao gado, e me-

lhoramento genético. Todas as ações são 
cuidadosamente programadas junto com 
o produtor. O investimento tem que ser 
feito visando lucratividade, por este moti-
vo o Projeto CATI Leite é adequado a cada 
propriedade, aproveitando o potencial de 
cada uma e a possibilidade de investimen-
to do produtor.

Na Estância Luciana, o projeto iniciado 
há pouco mais de um ano 
ainda não dá retorno finan-
ceiro, “estamos empatando”, 
conta Nadir, mas dentro de 
mais 18 meses já será pos-
sível obter lucro real. Essa 
é a época de investimento, 
mas os resultados positivos 
já são claros e acompanha-
dos de perto nas planilhas 
preenchidas com cuidado 
e controle. É preciso que o 
produtor rural seja um em-
presário, trabalhando de ma-
neira profissional, para que 
seu  negócio se torne viável 
e lucrativo. Para o veteriná-
rio e gerente do Projeto CATI 

Leite, Carlos Pagani Netto, Nadir 
Lopes é um exemplo. “Com 3ha de área to-
tal da propriedade, ele consegue pagar o 
arrendamento, o empregado e continuar 
investindo”. 

Para este ano, Nadir Lopes e Zé do Pito 
já estão comprometidos com outra em-
preitada, que possibilitará aumentar em 
30% sua lotação: a formação de mais dois 
módulos de piquete, um com 4.500m² e 
outro com 10.000m². O gerenciamento da 
Estância Luciana é um exemplo, não só 
para a região, como para produtores até de 
outros Estados, que têm visitado a proprie-
dade para ver de perto que pequenas áre-
as, quando bem planejadas e manejadas, 
podem dar retorno financeiro ao produtor 
de leite. 

Nadir Lopes-gado melhorado com pastagem

atenção às 
necessidades do 

gado e conforto aos 
animais. Seus bezerros, nascidos de inse-
minação artificial, ainda são mantidos ao 
pé da vaca. Ele prefere assim, para melhor 
evitar a mastite e deixar vacas, futuras no-
vilhas e tourinhos mais protegidos contra 
doenças que ocorrem nesta primeira fase 
de vida (até 60 dias). Na segunda fase, os 
bezerros são criados em piquetes, recebem 
concentrado no cocho e mamam na mãe. 
O desmame total acontece aos 10 meses 
de idade. O que ele perde em produção 
leiteira, cerca de 20%, diz não ser significa-
tivo no caso da sua propriedade, que está 
voltada a atender dois segmentos: recria 
e produção leiteira, tendo como principal 
foco a venda de animais. “Aqui nada se 
perde, as vacas são vendidas após a ter-
ceira ou quarta cria por cerca de R$ 4 mil. 
São um descarte voluntário, eu vendo o 
animal que compraria, estão todas em alta 
produção e terão muita vida útil pela fren-
te”, explica o produtor. Além disso, Marcos 
está, mesmo que intuitivamente ou por 
observação, fazendo o que pesquisadores 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) vêm recomendando em pesqui-
sa comandada pela professora Sandra 
Gesteira Coelho que demonstra a impor-
tância do ganho de peso e menor ocorrên-
cia de doenças quando os bezerros são ali-
mentados com leite materno à vontade na 

primeira fase da cria (Revista Balde Branco, 
n.° 560, junho/2011).

Na recria, as bezerras viram novilhas e 
os machos zootecnicamente superiores, 
com potencial para touros, são vendidos 
entre 18 e 24 meses de idade, os demais 
são vendidos antes, mas sempre tem co-
mércio garantido. “Vem gente de toda a 
região e eu tenho um pouco de tudo para 
oferecer: quem quer mais leite, quem quer 
mais rusticidade, quem quer novilha, vaca 
em lactação ou touro. É um trabalho de me-
lhoramento genético que atende à várias 
demandas e não apenas uma. Os 1/2 san-
gue são procurados por quem quer rustici-
dade com produção leiteira, já os 3/4 ofere-
cem maior produção desde que se invista 
no conforto animal, e o 5/8 reúne tudo, é o 
ideal em leite e em rusticidade. Além disso, 
Marcos Bordignon faz duas a três feiras por 
ano e participa sempre da Megaleite (Feira 
Nacional do Girolando), conta o produtor 
que exibe, com orgulho, dois troféus, um 
de Campeão Junior e outro de Reservado 
Grande Campeão para um touro de 24 me-
ses, cria da propriedade e que foi vendido 
por R$ 8 mil em 2007, ano em que recebeu 
a premiação.

A propriedade possui 30ha e foram im-
plantados três módulos de piquetes para 
vacas em lactação e um para cria e recria 
de animais, um de 2ha com 32 piquetes 
de Tanzânia, outro de 3ha com mais 28 pi-
quetes de Mombaça e outro de 1ha com 

28 piquetes de Mombaça. Além destes 
módulos, está sendo implantado 1ha de 
Mombaça dividido em cinco piquetes para 
recria de animais jovens. Ainda este ano o 
produtor irá formar mais 2ha de Jigles, que 
serão utilizados para as vacas em início de 
lactação e de maior potencial produtivo. 
No planejamento da propriedade, o pro-
dutor contou com a assistência técnica do 
médico veterinário Carlos Pagani Netto, di-
retor da CATI Regional Catanduva e gerente 
técnico do Projeto CATI Leite. Na divisão de 
pastagens, rotação e adubação o produtor 
usa a tecnologia do Projeto e com esses 
cuidados consegue maior lotação e a pro-
dução diária de 600 litros/leite com pouco 
mais de 20 vacas em lactação, ou seja, uma 
média de 21 litros/leite/vaca/dia. Destes, 
comercializa 500 litros e 100 ficam com be-
zerros e uso da família de três pessoas e um 
funcionário que ajuda na lida. 

Bordignon tem como meta conseguir 
um rebanho estabilizado com 50 vacas em 
lactação, num período de dois a três anos, 
com reposição de novilhas vindas de crias 
da propriedade. “Era para ter atingido esta 
meta antes, mas revezes pessoais, como 
a divisão das terras e a saída de um sócio, 
adiaram os planos. Mas todo o planejamen-
to foi feito baseado nas características da 
propriedade, que sofre com a escassez de 
água, e fazendo o melhor aproveitamento 
possível da área, recuperando terrenos per-
didos. 

“Em 2010-2011 foi preparada toda a es-
trutura da propriedade e o retorno foi rápi-
do, em um ano Marcos dobrou a produção 
leiteira com o mesmo número de vacas, 
com a alimentação volumosa vinda exclu-
sivamente de pastagens bem manejadas, 
recebendo suplementação no cocho com 
silagem de milho e sorgo somente na épo-
ca do inverno. A propriedade e o produtor 
tinham potencial, e o resultado é fruto de 
organização, planejamento e muito traba-
lho, tudo é simples, mas muito funcional na 
propriedade”, conta Pagani, técnico da CATI 
que tem observado várias propriedades 
em todo o Estado de São Paulo e se orgu-
lha de ser parceiro de Marcos Bordignon 
nessa empreitada. “Ele é um exemplo de 
produtor bem sucedido, que mostra que 
com trabalho e dedicação é possível ter 
lucratividade com o negócio da bovino-
cultura leiteira em todas as fases da cadeia 
produtiva”, afirma o técnico. 

Foto: Arquivo Pessoal
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A cena bucólica do entregador de 
leite, que todas as manhãs acor-
dava as pessoas com o tintilar 

das garrafas, está gravada no imaginário de 
muita gente. Porém, para que o leite se tor-
nasse protagonista na mesa da maioria dos 
brasileiros foi uma longa história.

Desde a sua introdução no Brasil, em 
1532, quando Martim Afonso de Souza 
trouxe pouco mais de 30 vacas em sua 
expedição, a pecuária de leite passou por 
muitas transformações. No período colo-
nial, era uma atividade de risco, os animais 
custavam caro e padeciam sob o alto índice 
de mortalidade por picadas de cobra e do-
enças transmitidas por carrapatos, quedas 
em buracos, bem como nas valas cavadas 
para dividir as áreas. 

O cenário começou a mudar com a 
vinda da família real e sua côrte de quase 
10 mil pessoas, que trouxeram os hábitos 
lácteos da Europa. Os colonos passaram, 
então, a copiar os hábitos reais, o que fez 
com que o leite deixasse de ser um ilustre 
ausente na mesa brasileira.  

A trajetória que trouxe aos patamares 
atuais, com fazendas de milhares de ani-
mais e produção de bilhões de litros de lei-
te, pode ser pontuada em ciclos. Após anos 

de pesquisa, que resultaram em dois livros: 
O Leite na Pauliceia e 500 anos de Leite 
no Brasil, o jornalista e historiador, João 
Castanho Dias, fez a seguinte divisão: fase 
da chegada dos primeiros animais em São 
Vicente, onde foi realizada a primeira orde-
nha que se tem registro; fase da instalação 
de colégios jesuítas (pode-se dizer que a 
"primeira bacia leiteira do país surgiu em 
Salvador em 1552, com 12 vacas e que o 
padre Manoel da Nóbrega foi o autor do 
primeiro trabalho de marketing institucio-
nal do leite no Brasil ao atrair os indiozinhos 
para o colégio servindo um copo de leite”); 
fase do Ciclo do Ouro e da expansão de en-
genhos de açúcar, que trouxeram um gran-
de contingente de pessoas para    regiões 
em que a pecuária era relegada ao segun-
do plano – nesse período começaram a ser 

produzidos e comerciali-
zados leite, queijo e man-
teiga e o dinheiro passou 
a circular; vinda da família 
real, onde a pecuária lei-
teira se consolidou como 
atividade econômica.

“A bovinocultura de 
leite, principalmente em 
São Paulo, começou a 
tomar vulto por volta de 
1900. No século 20, co-
meçaram a ser trazidas 
para o país raças típicas 
para a produção de lei-

te como Pardo Suíço, Jersey e Holandês, 
mas que eram de clima frio. Mais tarde, foi 
importado da Índia, o gado Zebu: Nelore, 
Gir e Guzerá e realizados cruzamentos, 
como o que resultou no Girolando (Gir com 
Holandês)”, ressalta João Castanho.

A partir daí, bacias leiteiras foram sen-
do formadas. Em São Paulo, em locais como 
o Vale do Paraíba, região de Campinas, São 
João da Boa Vista, Médio Sorocabana e 
Franca, as propriedades, indústrias, laticí-

nios e empresas se multiplicaram. A ati-
vidade conheceu o auge e também viu o 
desaparecimento de tradicionais regiões 
produtoras por conta de crises, escassez 
de mão de obra, mudanças nos mercados 
interno e externo. Apesar disso, a pecuária 
leiteira continua sendo responsável por 
grandes transformações sociais, com pro-
dutores movidos pela paixão e que não 
desistem nunca.

Secretaria de Agricultura e  
Abastecimento: olhos voltados para a 

pecuária de leite  

Atuar com os produtores de leite 
sempre foi uma premissa da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, em prol do 
desenvolvimento da agropecuária paulista. 
Entre as diversas ações desenvolvidas,  
podem ser citadas a implementação do 
Método CATI de Pastagem; a execução do 
Programa de Desenvolvimento da Pecuária 
Leiteira (idealizado pelo Governo Federal); 
o projeto de melhoramento genético 
por meio da cessão de tourinhos da raça 
holandesa para reprodução; realização de 
exposições e os torneios leiteiros em todo 
o Estado, criação da Câmara Setorial de 
Leite e Derivados e do Programa Viva Leite; 
divulgação do conhecimento gerado pela 
pesquisa; capacitações de produtores e a 
implementação do projeto CATI Leite.

São Paulo foi pioneiro em implementar 
legislação para a qualidade do leite. Em 1920 
foram publicadas normas para melhorar 
a qualidade na produção de queijos e 
laticínios. “A Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento teve um papel importante 
na expansão da atividade leiteira paulista, 
tanto com o apoio com legislação, quanto 
com a assistência técnica fornecida pelas 
Casas da Agricultura (antigas Casas da 
Lavoura) e as provas de ganho de peso, 
exposições e torneios que melhoraram 
a performance do gado”, destaca João 
Castanho.

Um Pouco de História e a 
Atuação da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

Cleusa Pinheiro – Jornalista – CECOR/CATI
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Agrindus: exemplo de investimento 
em qualidade e gestão
Cleusa Pinheiro – Jornalista – CECOR/CATI

Ganho de escala, intensificação por 
hectare e qualidade do produto. 
Esses são alguns dos segredos 

para o sucesso da Agrindus, empresa familiar, 
fundada em 1945 e segunda maior produtora 
de leite do Brasil. Com uma produção média 
de 16 milhões de litros por ano tem distribui-
ção em 60 cidades do Estado de São Paulo.

Para atender à essa demanda, a Fazenda 
Santa Rita – Angridus 
S.A, de dois mil 
hectares, dos quais 
500 ocupados pela 
atividade leiteira, 
conta com um plantel 
de 3.400 fêmeas 
holandesas puras de 
origem, sendo 1.300 em 
lactação, confinadas em 
free-stall, um sistema 
composto por um 
galpão, com “camas” 
destinadas ao descanso 

das vacas em lactação. Nesse sistema de 
criação, os animais ficam confinados durante o 
ano inteiro e recebem alimentação adequada. 
“Nosso objetivo sempre foi intensificar a 
produção de leite por área e agregar valor 
aos produtos, verticalizando a produção e 
também com venda de genética. A Agrindus 
é um estabelecimento livre de brucelose e 
tuberculose, certificada pelo Ministério da 
Agricultura e hoje possui o maior rebanho 
holandês registrado do País. O plantel é 
fechado, ou seja, não introduzimos animais 
de fora na fazenda”, explica Roberto Jank Jr., 
proprietário, destacando que a  formação 
desse rebanho teve início com a compra 
de gado argentino na década de 1960,   
realização de Inseminação Artificial desde 
1967,  Fertilização in Vitro (FIV) e Transferência 
de Embrião (TE), marcadores moleculares e 
avaliação genética constante.

Os principais investimentos feitos em tec-
nologias para modernizar as instalações pe-
cuárias ocorreram no sistema de ordenha, no 
de tratamento de dejetos, no conforto animal 
e na dieta completa. Porém, outro ponto tem 
sido alvo de investimentos: a mão de obra, 

um dos principais gargalos da exploração lei-
teira. Na Agrindus, o foco tem sido manter as 
novas gerações de funcionários. “Temos fun-
cionários antigos, em alguns casos são cinco 
gerações dentro da fazenda, por isso, imple-
mentamos um programa de cargos e salários 
para manter os jovens”, esclarece.

Pecuária leiteira precisa ser sustentável 

Um bom manejo de dejetos e o uso efi-
ciente dos recursos água e terra são as me-
lhores contribuições que o produtor pode 
dar para a sustentabilidade ambiental. “Está 
provado que as produções intensivas por 
hectare usam melhor esse recurso e deixam 
uma pegada menor de carbono por unidade 
produzida. A Agrindus opera um sistema de 
fertirrigação em área de produção de forra-
gens e distribui a fração sólida de degetos em 
áreas de culturas perenes e anuais. Todos os 
efluentes gerados na produção de leite são 
carreados por gravidade em um sistema de 
limpeza (flushing), baseado em água exposta 
de represa e passam por decantação física e 
depois são bombeados para um campo de 
50 ha de capim tifton. O sistema gera gran-
de produção de matéria seca de forragens”, 
esclarece o produtor, destacando que o siste-
ma de manejo de dejetos não utiliza energia 
elétrica, a não ser no bombeamento da fração 
líquida, sendo, portanto, de baixíssimo custo 
operacional.

Atividades diversificadas e integradas

O leite utiliza 25% da área e representa 
50% do faturamento da Agrindus. Porém, as 
atividades são integradas, na medida em que 
o esterco de gado e de frangos são utilizados 
nas áreas agrícolas e de citros. “Fazemos inte-
gração lavoura-pecuária em áreas de 
reforma de pastagens e confinamos os 
animais, utilizando a mão de obra da 
agricultura na época do inverno”, res-

salta o produtor. 

Qualidade 

Produção de leite e derivados com 
qualidade é um dos principais focos 
do investimento em tecnologia e no 
constante melhoramento genético. De 
modo geral, os programas de paga-

mento por qualidade, instituídos pela maioria 
das empresas contribuem para avanços nesse 
aspecto. “Porém, só terão pleno sucesso, se 
a qualidade do leite melhorar ano após ano”, 
enfatiza, ressaltando que os leites tipo A e B 
são pasteurizados e frescos, com normas rígi-
das de origem, principalmente o tipo A, cuja 
carga bacteriana é de 10% do que se permite 
na Europa e na maioria dos estados dos EUA. 
O longa vida é leite esterilizado e a matéria-
-prima utilizada é a commodity do mercado. 
“Na minha opinião, é onde precisamos me-
lhorar - cujas normas ainda são frouxas sob a 
ótica do mercado internacional”. 

Sobre o mercado

O produtor afirma que as perspectivas  
são ótimas, mas a velocidade para atingir os 
objetivos está lenta. “O leite não evoluiu como 
outras cadeias agroindustriais. O produtor 
brasileiro está exposto ao leite importado 
produzido por um dólar deprimido contra 
um real valorizado e a produtores de outros 
países que pagam a metade do que pagamos 
por máquinas e equipamentos, por conta das 
taxas de importação. Está na hora de o gover-
no aprender a desonerar as cadeias produti-
vas, principalmente na importação de imple-
mentos, para que possamos  seguir tentando 
sobreviver com os aumentos reais dos custos 
de mão de obra, cujo ganho de renda tem re-
vertido em benefícios à cadeia”.

Aos produtores, Roberto Jank deixa uma 
mensagem: “Invistam em qualidade, intensifi-
cação da produção por área e em ganho de 
escala. Essa é a única maneira de sobreviver 
com baixas margens e ganhar eficiência na 
diluição dos custos fixos da atividade e na re-
muneração do capital”. 

Fotos: Arquivo Agrindus

Reprodução Livro Leite na Pauliceia

Durante cinco décadas, pelo Parque 
da Água Branca circularam as mais 
belas matrizes leiteiras e as mais 
elegantes damas da sociedade 
paulistana. 1929
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Para Nelson Mancini Nicolau, que 
foi secretário de Agricultura, na déca-
da de 1980, a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo é um patri-
mônio no que diz respeito à cadeia produ-
tiva do leite. “Sou 'leiteiro' antes de tudo. 
Acredito nesse papel da Secretaria por 
causa do conhecimento gerado e dos tra-
balhos da extensão que consolidaram a ati-
vidade. Hoje, vejo que o seu papel mudou 
e que deve estar ligado à realização de um 
diagnóstico concreto sobre a demanda pe-
los seus serviços, para que então sua estru-
tura e suas funções sejam redesenhadas”, 
salienta o ex-secretário, que atualmente 
concilia uma atividade cotidiana como pro-
dutor de leite com o cargo de prefeito mu-
nicipal de São João da Boa Vista. 

Entre as principais contribuições da 
Secretaria, Nicolau destaca as ações rea-
lizadas junto com o setor  privado na im-
plementação de regulamentações para o 
setor: o desenvolvimento de tecnologias 
pioneiras que possibilitaram a abertura de 
novas fronteiras e aprimoramento de no-

vos sistemas de 
produção; capa-
citação que ge-
rou profissionali-
zação no campo 
– principalmen-
te em gestão 
da propriedade; 
instituição do 
Plano Agrícola 
Municipal, que 

beneficiou, não apenas essa cadeia produ-
tiva, mas todas as atividades agropecuárias. 
“Nessa época, o trabalho da Secretaria foi 
pautado pela transmissão e também pela 
geração de conhecimento, em um apren-
dizado recíproco entre técnicos e produto-
res”. 

Experiência da região de Franca

Nas décadas de 1970 a 1990, a região 
de Franca foi uma importante bacia leiteira. 
“Nesse período, a média de produção 
ultrapassava um milhão de litros por dia”, 

informa o engenheiro agrônomo Pedro 
César Avelar, diretor da CATI Regional 
Franca.

Um dos técnicos que vivenciou esse 
período e participou de diversas ações 
da Secretaria para o fortalecimento da 
atividade na região, foi o engenheiro 
agrônomo Albino João Rocchetti, que 
começou seu trabalho com a divulgação 
do método CATI de Pastagens. “Não 
havia tecnologia anterior, o método era 
pioneiro e revolucionou a formação de 
pastagens com a utilização de mudas de 
capins colonião, napier, entre outros. Com 
a adoção das tecnologias apregoadas 
formamos várias áreas de pastagens, 
que reduziram em muito os custos de 
produção”, relata o agrônomo, que hoje 
está aposentado.

Ainda na década de 1970, outro projeto 
que auxiliou no desenvolvimento da 
atividade foi a criação de tourinhos da raça 
holandesa, pelo Instituto de Zootecnia. 
“Aqui na região, os bezerros eram criados 
em parceria com a prefeitura de Franca 
e depois, na idade de reprodução, eram 
sorteados entre os produtores inscritos 
no projeto. Nessa ocasião, poucos tinham 
acesso à inseminação artificial, por isso essa 
ação foi importante para o melhoramento 
genético nas pequenas propriedades". 

Outro trabalho foi aexcução do 
Programa de Desenvolvimento da Pecuária 
Leiteira (PDPL), que envolvia assistência 
técnica e crédito. “Nesse período (década 
de 1980), eu atuava na Delegacia Agrícola 
(atual Regional Franca), que abrangia 10 
municípios. Nosso papel era o de elaborar 
os projetos, um croqui da propriedade 
com fotos aéreas e localização dos pastos. 
Também prestávamos assistência, com 
ênfase na nutrição”, ressalta o técnico, 
lembrando que nesse período os 
produtores foram incentivados a fazer 
silagem, formar estábulos, bebedouros 
e bezerreiros. “Foi um grande avanço na 
produção e na melhoria da qualidade do 
leite produzido”.

Na época, haviam poucos equipa-
mentos e não existiam silos de superfície. 
“Começamos a trabalhar com os de tipo cis-
terna e depois adotamos os silos-trinchei-
ra”, relembra Rocchetti, informando ainda 
que o crédito liberado pelo Programa tinha 
juros subsidiados e na região incentivou a 
formação de rebanhos Gir e Girolando. Em 
três anos, foram envolvidas 56 proprieda-
des.

“Em nossa região, a baixa remuneração 
foi o principal fator do declínio da atividade. 
Acredito que, com o desenvolvimento 
do Projeto CATI Leite, a atividade possa 
novamente ser alavancada com uma 
produção intensiva”, enfatiza o agrônomo.

O engenheiro agrônomo Carlos Girardi, 
é outro técnico que vivenciou o período. 
“A pecuária de leite era simples, sem 
tecnologia; tinha muito 'tirador de leite' e 
pouco pecuarista. Com os vários projetos 
e a assistência técnica muita coisa mudou. 
Quando eu falava em adubar o pasto, na 
década de 1980, diziam que eu estava 
louco. Mas, com o apoio, principalmente 
da Cooperativa Nacional Agroindustrial 
(Coonai), implementamos um projeto 
em várias propriedades, o qual trouxe 
excelentes resultados: de 1,5UA por 
hectare passamos para 6UA por hectare. 
Entendi, então, que o nosso papel como 
extensionista era mostrar o horizonte 
para o produtor, orientando-o na gestão 
da propriedade e na adoção de novas 
tecnologias”. 

Os raios do sol ainda nem tingiram o hori-
zonte e os produtores de leite já estão no cam-
po. Entre os milhares que geram renda e em-
prego em todo país, Manoel José de Alcântara, 
há quase 70 anos dedica sua vida na busca de 
reconhecimento para a pecuária leiteira como 
instrumento de desenvolvimento social. Sem 
mostrar cansaço, o senhor Manoel acompa-
nha todos os detalhes da produção diária de 
mais de 3.000 litros de leite. 

Na Fazenda Piedade, em Caçapava, no 
Vale do Paraíba, propriedade que pertence à 
família há mais de 100 anos, a atenção maior 
está voltada à regra que o moveu desde a dé-
cada de 1960, e o levou a ser tornar pioneiro 
no transporte de leite a granel. “Sempre tive 
a qualidade como parâmetro para a obtenção 
de sucesso na atividade. Tenho orgulho de tra-
balhar com um produto que alimenta a vida 
do ser humano. Por isso, mais que obter ren-
tabilidade, sabendo que isso é requisito para 
permanência na atividade, ter a certeza de 
que o leite que produzo fará bem às pessoas, é 
o que me move”, enfatiza o produtor, que tem 
suas palavras complementadas por sua maior 
admiradora, a esposa Lygia: “o Manoel sempre 
afirmou que não iria plantar cana no lugar do 
pasto, porque não queria produzir cachaça”.

Entre as atividades realizadas pelo produ-
tor, visando ao desenvolvimento da pecuária, 
ganham destaque: em 1968, ao lado do pro-

dutor vizinho José Mancilha de Carvalho, lide-
rou as ações para definição de um regulamen-
to para a produção do leite B, na qual foi um 
dos pioneiros; participação como membro de 
diversas comissões técnicas do setor, envolvi-
mento no cooperativismo; capacitações para 
criadores; atuação como juiz em diversos tor-
neios e exposições de gado leiteiro; participa-
ção no grupo que elaborou a IN 51, legislação 
sobre a qualidade do leite. Mas, sem dúvida, 
o exemplo como produtor dedicado, com-
prometido com a qualidade e com a gestão 
da propriedade, é um dos maiores legados do 
senhor Manoel Alcântara.

Pioneirismo na qualidade – Em 1973, uma 
viagem sua ao Canadá e aos Estados Unidos, 
teve como resultado o aprimoramento e a 
redução dos custos do transporte de leite no 
Brasil, bem como o aumento da qualidade. 
Após conhecer o sistema de transporte em 
tanques isotérmicos, o produtor e um peque-
no grupo que apostou na ideia, iniciaram uma 
verdadeira cruzada para mudar aqui, o siste-
ma de latões para os tanques isotérmicos. “Em 
1974, importei um tanque de expansão, equi-
pamento que não era fabricado no Brasil, e 
necessário para viabilizar a nova modalidade”, 
conta ele, que se tornou o pioneiro no trans-
porte de leite a granel.

Em 1976, com apoio de uma Cooperativa 
da Região, foi comprado um caminhão tan-
que isotérmico, a proposta foi assumida e em 
pouco tempo diversas propriedades leiteiras 
adotaram os tanques. “Os produtores acre-
ditaram, quando provei que os custos com 
aquisição seriam cobertos pela economia no 
frete”, conta bem humorado, o senhor Manoel.

De juiz a produtor premiado: trajetória de 
sucesso em torneios e exposições – Em 1948, 
o agrônomo organizou o 1.º Torneio Leiteiro 
da Região Zootécnica de Taubaté. A partir daí, 
se tornou juiz em diversas exposições de gado 
leiteiro. Para o extensionista, a  realização 
desses eventos, era uma boa estratégia para 
fomentar o desenvolvimento da atividade 

com foco na qualidade. “Avaliávamos as vacas 
aos  0, 60 e 120 dias de lactação. Fazíamos 
uma seleção das cinco melhores, cujos 
produtores recebiam prêmios e incentivos. 
Essas atividades geraram união entre os 
produtores e melhoria genética no rebanho”. 

Após muitos anos como juiz, Manoel 
Alcântara passou a competir e o resultado 
pode ser observado na estante da ampla sala 
da propriedade: inúmeros troféus e diplomas. 

O Extensionista – Ao terminar a faculdade de 
agronomia na Esalq, em Piracicaba, em 1943, 
o agrônomo influenciado pelo tio, Joaquim 
Barros de Alcântara, começou a trabalhar na 
Associação Brasileira dos Criadores. Em 1947 
ingressou no Departamento de Produção 
Animal, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, onde atuou inicialmente 
no Parque da Água Branca. Posteriormente, 
se transferiu para a Casa da Agricultura de 
Taubaté, se tornando após algum tempo, 
chefe da extensão agrícola do Vale do Paraíba 
e Delegado Agrícola da CATI na região. Suas 
orientações aos produtores, voltadas para o 
aumento da produtividade leiteira, versaram 
principalmente sobre a alimentação e o 
manejo do rebanho.

Ao se aposentar, em 1980, o fez com o 
sentimento de dever cumprido. “O que me 
alegra é ter contribuído para que muitos pro-
dutores tivessem uma vida melhor”. Em 2011, 
o produtor recebeu o troféu Balde 
de Ouro (durante a Feileite), um 
dos mais expressivos do seg-
mento, em reconhecimento 
a essa contribuição, come-
morando ao lado dos quatro 
filhos, dos 12 netos e dos 12 
bisnetos. 

Manoel José de Alcântara: aos 91 anos, o produtor diversas vezes premiado e engenheiro agrônomo dedicado, 
mostra que a paixão pela atividade leiteira continua movendo suas ações

Algumas datas importantes
1876 – Introdução, em São Paulo e no Brasil, do primeiro produto da Nestlé, a Farinha Láctea, inventada em 1860
1915 – Fundação da Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Paulo
1925 – Realização no Palácio das Indústrias, em São Paulo, da primeira exposição industrial e de  laticínios do País
1926 – Fundação da Federação Paulista dos Criadores de Bovinos  (atual Associação Brasileira de  Criadores)
1929 – Inauguração do Parque Fernando Costa (Parque da Água Branca, órgão da Secretaria de Agricultura, onde estava localizado o Instituto de Zootecnia)
1931 – Início das operações da granja leiteira Santa Maria, primeira de São Paulo apta a produzir, beneficiar e distribuir leite de qualidade
1933 – Fundação da Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo, formada por produtores do Vale do Paraíba
1934 – Publicação do decreto 6.603, que cria o Regulamento da Fiscalização Sanitária do Leite, primeiro do gênero na cidade 
1935 – Criação da merenda escolar pela Prefeitura de São Paulo, com o fornecimento, nos parques infantis, de um copo de leite
1939 – O governador e interventor federal Ademar de Barros editou o Regulamento de Policiamento do Serviço de Alimentação Pública

1943 – Lançamento do leite B pela Companhia Leco de Produtos Alimentícios produzidos em sua  Usina de Campinas
1955 – Realização da Primeira Exposição de Gado Leiteiro no Parque da Água Branca
1972 – Fundação da Associação Brasileira dos Produtores de Leite B
1989 – Fundação da Associação Brasileira de Produtores de Leite A
1992 – Realização da Primeira Expomilk (atual Feileite)
1992 – Criação do Serviço de Inspeção de São Paulo, para fiscalização sanitária de produtos de origem animal
1993 – Criação da Câmara Setorial de Leite e Derivados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
1993 – Criação do Programa Viva Leite pelo Governo do Estado
1994 – Regulamentação das Normas Técnicas de Produção de Leite
1997 – Fundação da Associação Brasileira dos Produtores de Leite – Leite Brasil
1999 – Fundação da Associação para o Progresso do Agronegócio Lácteo – Láctea Brasil
Fonte: CASTANHO DIAS, João. O Leite na Pauliceia. São Paulo: Calandra Editorial, 2004.
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Aconteceu
Suzete Rodrigues – Jornalista - Assessoria de Imprensa/CATI

Secretaria de Agricultura completa
120 anos

No fim de fevereiro, a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento deu início às 
comemorações dos 120 anos de criação 
da pasta. Um dos destaques do evento foi 
o lançamento do selo personalizado e do 
carimbo comemorativo pelo Ministério das 
Comunicações e pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos. Na oportunida-
de, foram homenageados ex-secretários 
de agricultura e assinados decretos, deli-
berações e resoluções que irão beneficiar 
agricultores e consumidores de produtos 
provenientes do agronegócio paulista.

Durante a solenidade de abertura das 
comemorações foram assinados importan-
tes projetos. Um deles, foi a Resolução que 
estabelece as normas necessárias à execu-
ção do Pró-Trator II. Outro foi o FEAP, que 
teve o limite de renda bruta ampliado de 
R$ 400 mil para R$ 600 mil por ano. 

O governador Geraldo Alckmin assi-
nou alguns Decretos: Projeto Bom Preço 
do Agricultor, com objetivo de aumentar 
a renda e oferecer alimentos de qualida-
de; Projeto Café Paulista, para melhorar a 
qualidade e a produção no Estado; Projeto 
Gestão de Qualidade nas Propriedades 
Rurais e Projeto Agricultura em Ambiente 
Protegido, que irá ampliar os financiamen-
tos para utilização das mais modernas téc-
nicas sobre o assunto.

CATI marca presença nas comemorações

Serão realizados vários eventos ao lon-
go do ano, sendo que cada coordenadoria 
ficou responsável por um mês. O mês de 

março ficou a cargo da CATI, que realizou 
minicursos de processamento artesanal 

de alimentos e palestras sobre os 
projetos desenvolvidos pela insti-
tuição. Esses treinamentos visam 
proporcionar uma alternativa de 
renda, seja para os pequenos agri-
cultores ou para o público das ci-
dades. Os cursos foram sobre pa-
nificação artesanal, uso de soja na 
alimentação, aproveitamento da 
mandioca na alimentação, cultivo 
de plantas medicinais e aromá-
ticas em vasos, aproveitamento 
integral dos vegetais, alimentação 
saudável e artesanato rural. 

Na oportunidade, aconteceu tam-
bém a Feira de Produtos e Artesanato da 
Agricultura Familiar, que teve por objetivo 
divulgar e comercializar os produtos pro-
venientes da agricultura familiar para o 
público da capital paulista. A Feira ocorreu 
durante três finais de semana.

Em comemoração ao Dia Mundial da 
Água (22 de março) e Dia da Conservação 
do Solo (15 de abril) e para demonstrar a 
importância desses recursos naturais para 
a comunidade, seja urbana ou rural, foi ins-
talada a maquete viva de uma área agrícola 
e sua integração com as cidades. 

Esses eventos aconteceram no Parque 
da Água Branca, São Paulo, Capital.

É publicada regulamentação do 
Programa Paulista da Agricultura de 

Interesse Social

Em janeiro de 2012, o governador 
Geraldo Alckmin assinou o decreto que 
regulamenta o Programa Paulista da 
Agricultura de Interesse Social (PPAIS). O 
objetivo é estimular a produção agrícola e 

garantir a comercialização dos produtos da 
agricultura familiar no Estado de São Paulo.

O projeto foi criado pela Lei 14.591 e é 
voltado aos agricultores familiares tradicio-
nais, assentados, quilombolas, indígenas e 
pescadores. Com o programa, no mínimo 
30% das verbas estaduais serão destinadas 
à compra de alimentos in natura e manufa-
turados. Frutas, verduras, legumes e outros 
alimentos serão utilizados para a produção 
de refeições em órgãos estaduais como 
hospitais públicos, presídios, escolas, insti-
tuições de amparo social, entre outras.

O PPAIS envolve a CATI, da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento e a Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
(Itesp), da Secretaria da Justiça e Defesa da 
Cidadania.

Para participar ou solicitar informações, 
os agricultores devem comparecer às Casas 
da Agricultura e os assentados e quilombo-
las a qualquer escritório da Fundação Itesp.

Integração de Secretarias facilita 
atividades agropecuárias                    

No fim de dezembro, as Secretarias 
de Agricultura e Abastecimento, do 
Meio-Ambiente e da Justiça e da Defesa 
da Cidadania, assinaram no Palácio dos 
Bandeirantes uma resolução conjunta, que 
dispõe sobre o licenciamento ambiental 
para empreendimentos agropecuários. 

A partir de agora, os produtores com 
atividades com pequeno potencial po-
luidor e degradador são dispensados da 
licença ambiental. Eles só precisam apre-
sentar uma Declaração demonstrando que 
as ações realizadas não implicam em inter-
venção em áreas de preservação ou vege-
tação nativa.

Para maio-
res informações, 
procure a Casa 
da Agricultura. 
A Declaração de 
C o n f o r m i d a d e 
pode ser encon-
trada no site www.
cati.sp.gov.br/new/
servicos/requeri-
mento_dcaa.php.
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