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APRESENTAÇÃO 

 
Temos a satisfação de apresentar aqui a consolidação do sistema produtivo de resiliência climática MAIS – 

Módulo Agroclimático Inteligente e Sustentável – desenvolvido pelo projeto Adapta Sertão em diferentes fases 

desde de 2006. O MAIS é um modelo técnico, voltado para a agricultura familiar, com uma cesta de soluções 

pensadas especificadamente para aumentar a resiliência climática e facilitar a produção no campo.  

O Adapta Sertão (www.adaptasertao.net) é uma coalizão de organizações que atua no semiárido brasileiro 

buscando viabilizar estratégias e tecnologias sociais para adaptar a agricultura familiar à mudança climática, 

tendo como foco de atuação inicial o interior da Bahia, mais especificamente, o Território Identidade da Bacia 

do Jacuípe. Nossa visão era consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável que articule recursos 

públicos, privados e do saber local como alternativa viável para as famílias da agricultura familiar que habitam o 

semiárido.  

O MAIS foi cuidadosamente desenhado a partir de experimentação e observação prática visando permitir 

às famílias agricultoras continuar a produzir alimentos também durante as secas anuais ou no caso de uma 

estiagem prolongada.  

Desde seu início em 2006, o Adapta Sertão testou vários arranjos e através de erros e acertos conseguiu 

identificar as 8 linhas de ação prioritárias divididas em 3 eixos que, trabalhadas conjuntamente, tornam a 

agricultura familiar da região mais resiliente à mudança do clima.  

 

Eixo de estruturação  

1.  Criação de um sistema produtivo especifico denominado MAIS (Modulo Agroclimático Inteligente e 

Sustentável) desenvolvido nas linhas MAIS Leite, MAIS Cordeiro, MAIS Caatinga com Pasto e MAIS 

Policultivo, que tornam a família agricultora mais resiliente à mudança do clima através de um conjunto de 

tecnologias produtivas;  

2.  Acesso ao crédito para garantir recursos financeiros para implementação do MAIS;  

3.  Assistência técnica para garantir a correta implementação do MAIS;  

 

Eixo de atuação  

4.  Fortalecimento das organizações produtivas e do cooperativismo, como medida de fomento à articulação 

e organização camponesa; 

5.  Industrialização dos alimentos através de pequenas unidades de processamento para agregar valor à 

produção, diversificar as receitas e aumentar a validade dos produtos;  

6.  Fortalecimento do processo de comercialização;  

 

Eixo de institucionalização  

7.  Monitoramento e avaliação para aprimorar aqueles componentes que ainda precisam de respostas mais 

claras;  

8.  Fortalecimento do empreendedorismo e diálogo permanente com órgãos governamentais e outros atores 

do território para elaborar ou adaptar políticas públicas que respondam ás necessidades da resiliência 

climática.   

http://www.adaptasertao.net/


O modelo criado tem entre suas vantagens fortalecer o empreendedorismo e apontar o caminho para 

alinhar políticas públicas e programas de governo a partir de uma experiência construída de baixo para cima, por 

instituições locais que representam os interesses das famílias produtoras.  O Adapta Sertão  também coloca  a 

disposição da agricultura familiar os recursos da pesquisa científica e a articulação de políticas públicas de modo 

a aprimorar a alocação de recursos técnicos, financeiros e humanos. 

O material que apresentamos aqui é fruto da sistematização dos projetos realizados e testados e foi 

organizado como uma coleção com os temas do MAIS, tratados com abordagens diferentes de acordo com o 

público ao qual se destina cada publicação.  

Assim temos: 

 Um relatório técnico científico com os estudos conduzidos para apontar aos impactos da mudança climática 

na agropecuária da região semiárida, com foco no semiárido baiano  

 Quatro manuais impressos destinados aos técnicos e profissionais do setor produtivo: MAIS Cordeiro, MAIS 

Pasto com Caatinga, MAIS Leite e MAIS Policultivo e mais um manual em formato digital de introdução 

(MAIS - princípios e teoria) 

 Quatro manuais destinados aos agricultores para explicar de forma sucinta os princípios do MAIS: MAIS 

Cordeiro, MAIS Pasto com Caatinga, MAIS Leite e MAIS Policultivo 

 Um manual de lições aprendidas destinado aos demais agentes locais de fomento. 

 

Esperamos que essa coleção contribua para que o conjunto de instituições que atuam no semiárido possa 

incorporar a mudança climática como uma nova variável em suas estratégias e práticas. A resiliência climática 

implica numa nova abordagem econômica, social e ambiental que torna os cidadãos(as) – sejam(as)  estes(as)  

agricultores(as), gestores(as) de políticas públicas ou empresários(as) – participantes mais ativos de seus 

destinos.  
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1. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO MAIS – INTRODUÇÃO  

 






 Figura 1. O bioma caatinga. 

Pesquisas nacionais e internacionais e os dados 

climáticos da região semiárida brasileira apontam 

para um gradual aquecimento das temperaturas 

médias e para uma diminuição das chuvas. No terri-

tório da Bacia do Jacuípe, no interior da Bahia, por 

exemplo, pesquisas indicam um aumento da tempera-

tura média de quase 2°C, e uma diminuição de quase 

350 mm (30%) no regime de chuvas no período entre 

1962 e 2012. Esta tendência é também constatada por 

muitos outros estudos climatológicos, efetuados em 

outras áreas do semiárido. A mudança climática pode 

afetar as diversas áreas do Sertão com intensidade e 

frequência diferentes, mas existe de fato uma tendên-

cia regional, comprovadamente bem acima da média 

mundial, de diminuição das chuvas e aumento das 

temperaturas. 

 

 

Esse impacto climático é causado principalmente por duas razões: 

 

1. A mudança climática global, causada pela emissão de gases de efeito estufa. 

2. A mudança climática local, causada pelo desmatamento de várias áreas da caatinga. 

 

A capacidade de regeneração da Caatinga está aquém do que é retirado e destruído – hoje restam apenas 

14% de sua mata original – e, com pouca mata, recebe pouca chuva. Além disso, o semiárido brasileiro é um “Hot 

Spot” (“local quente” em inglês), ou seja, um lugar onde as mudanças climáticas estão sendo sentidas de forma 

mais intensa. Essa conversão de fatores está levando rapidamente a sérios problemas, como insustentabilidade 

social e econômica, esgotamento dos recursos ambientais, diminuição da produtividade agropecuária, migração 

de pessoas e desertificação. 

O sistema produtivo MAIS (Módulo Agroclimático Inteligente e Sustentável) foi desenvolvido justamente 

para reverter esse quadro. O MAIS atua pelo desenvolvimento e aplicação de uma metodologia que contempla, 

simultaneamente, a identificação e o uso de tecnologias apropriadas ao semiárido, o respeito aos limites 

biofísicos das propriedades, a recomposição da flora e a rentabilidade da atividade rural. 

Esta cartilha é um manual para ajudar técnicos de campo a planejar uma propriedade rural para que ela 

seja rentável, respeite o meio ambiente e seja resiliente às mudanças do clima. Pretende contribuir para o 

conhecimento local, mostrando que é possível ter atividades agrícolas ou de pecuária que deem retorno, gerem 

dignidade para a vida do agricultor e se adaptem ao grande desafio do século XXI -  as mudanças climáticas. 
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1.1 IMPORTÂNCIA DO TÉCNICO E DO CONHECIMENTO NA PROPRIEDADE RURAL 

      

 

 




 Figura 2. O técnico orientando o produtor. 

 

A atividade pecuária é competitiva e complexa. Por isso, é necessário o uso de tecnologias aplicadas para 

garantir resultados e é extremamente importante que o produtor rural receba assessoria de um técnico 

capacitado e proativo. O técnico passa a ser um agente de desenvolvimento local. 

Além disso, a Assistência Técnica e a Extensão Rural (ATER) têm um papel fundamental no diálogo entre os 

centros de pesquisa agropecuários e o mundo rural, pois é pelo ATER que passa todo o novo conhecimento 

gerado. Um dos principais objetivos do ATER, é levar as tecnologias viáveis e aplicáveis desenvolvidas pelos 

centros de pesquisas ao campo, para que sejam meios de transformação do sistema produtivo-econômico e 

social rural. Uma ATER atuante e de qualidade é essencial para o fortalecimento da agropecuária, pois ajuda a 

organizar a base produtiva, a transferir tecnologias e facilitar o acesso ao mercado.  

Neste sentido, o técnico ocupa um papel de importância central, pois é ele quem ajuda o produtor a tomar a 

melhor decisão, com base na realidade da propriedade, e o ajuda a desenvolver um projeto técnico que se torna um 

plano de vida para a família agricultora. Se bem sucedido, pode ter um grande impacto positivo na qualidade de vida 

dessa família, já uma decisão errada pode prejudicar o produtor tanto no âmbito econômico quanto no social. 

Por isso, a nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) enfatiza que a missão dos 

serviços da ATER é: “Participar na promoção e animação de processos capazes de contribuir para a construção e 

execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, centrados na expansão e fortalecimento da agricultura 

familiar e de suas organizações, por meio de metodologias educativas e participativas integradas às dinâmicas locais, 

buscando viabilizar as condições para o exercício da cidadania e melhorar a qualidade de vida da sociedade”. 

 

1.2. SOBRE O MAIS – MÓDULO AGROCLIMÁTICO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL 

 

   
 Figura 3. Área degradada 
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 Figura 3. Área em regeneração. 

 

1.2.1. O QUE É RESILIÊNCIA CLIMÁTICA? 
 

Dentro do sistema MAIS, a resiliência climática é definida como a capacidade de uma propriedade de 

alcançar seu potencial produtivo, regenerando o meio ambiente e minimizando a oscilação diante das 

mudanças climáticas. Isso significa: 

 Alcançar o máximo de eficiência produtiva dentro dos recursos do produtor. 

 Prever a seca ou estiagem. 

 Regenerar os recursos ambientais da propriedade. 

 Preparar-se para a seca ou para a estiagem. 

 Minimizar as oscilações sazonais de produtividade e rentabilidade de curto e médio prazo. 

 Passar a seca ou estiagem. 

O resultado deste processo implica automaticamente em melhorias sociais.  

Neste contexto, o MAIS é um módulo produtivo que foi desenvolvido para ajudar o agricultor da região semiárida 

a alcançar essa definição de resiliência climática.  

As palavras “Prever”, “Preparar” e “Passar” resumem os princípios do MAIS. 

 

1.2.2.  O QUE É O MAIS? 
 

O MAIS é um módulo produtivo desenvolvido para ajudar o agricultor da região semiárida a alcançar e 

manter seu potencial produtivo diante das mudanças do clima. Isso se dá através do aumento da eficiência de 

produção, da regeneração dos recursos ambientais da propriedade, do aprendizado sobre armazenamento de 

alimentos e água, em uma base agrícola que respeite o meio ambiente, com conhecimento regionalizado e 

cooperativista. O MAIS é uma proposta técnica desenvolvida para as diferentes linhas produtivas (leite, cordeiro, 

reflorestamento produtivo, pastagem, policultivo etc.).  
 

O MAIS Leite é: 

 Modular, pois cada módulo mínimo é formado por 21 animais e criados numa área de 16,3 hectares. A 

produção média diária é de 135 Kg leite/dia, com uma relação de custos operacionais/receitas necessária 

para garantir um salário mínimo de margem bruta para o produtor além de outro salário mínimo para 

remuneração da mão de obra familiar. A área é composta por: 9,19 ha de pastagem com lotação média 

anual de 1,87 UA/ha/ano, 1,0 ha para produção de feno, além de 1,85 ha de Palma adensada, e 1,0 ha do 

centro de manejo. A propriedade deve possuir ainda 3,26 ha de Reserva Legal. Caso o produtor tenha uma 

área maior, é necessário descobrir quantos módulos a propriedade poderá ter e assim poder planejar a 

propriedade, ampliando assim a receita. 
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 Agroclimático, pois foi concebido para adaptar o produtor à mudança do clima e ajudá-lo a enfrentar 

períodos de estiagens prolongadas, de até 2 anos a cada 7 anos. Este ponto é muito importante, pois várias 

pesquisas apontam que a mudança climática está aumentando a frequência de períodos de estiagens 

prolongadas. Por isso, é necessário que a propriedade rural esteja preparada para armazenar comida e água 

durante os períodos de chuvas boas, para usá-las durante os períodos de estiagem prolongada. 

 Inteligente, pois é um sistema flexível e adaptável à realidade do agricultor. Embora se fale de módulo, é 

importante que o técnico seja preparado e tenha bom senso para sugerir as pequenas mudanças 

necessárias para adaptar o módulo à realidade da propriedade, maximizando a produção e a qualidade da 

mesma. Além disso, na medida em que novos conhecimentos e tecnologias comprovem o aumento da 

capacidade adaptativa do(a) produtor(a), elas devem ser automaticamente incorporadas ao MAIS. 

 Sustentável, pois se baseia nos princípios de uma agropecuária que não agride o meio ambiente, promove 

o reflorestamento, respeita a capacidade produtiva de acordo com cada bioma, produz alimentos saudáveis 

e não depende de produtos químicos, valorizando sementes e materiais genéticos adaptados ao clima, solo 

e todas as condições ambientais locais. O reflorestamento promove a regeneração dos cursos d’água, sua 

perenização, a recomposição da fauna e flora locais e o retorno das chuvas, pois há uma relação positiva 

entre ocorrência de chuvas, presença de caatinga, pastos arborizados e processos de desertificação. 
 

O MAIS é baseado na restauração e gestão estratégica de todos os recursos naturais da propriedade, que 

são essenciais para garantir o bem estar e maximizar a produtividade do animal, tanto na época de chuva quanto 

na época seca e em períodos de estiagens prolongadas (2 a 3 anos). Para alcançar esse resultado, o MAIS é 

organizado em duas etapas: 

 

ETAPA 1: MAIS Leite 
 

Melhoramento da organização produtiva e da resiliência 
(Período de implementação: 12 a 36 meses) 

 

1. Planejamento e organização das áreas produtivas 

2. Seleção dos animais 

3. Estruturação e manejo apropriado do rebanho 

4. Rotação e recuperação de pastagem 

5. Armazenamento estratégico de água e alimentos 

6. Mecanização de algumas atividades 

7. Monitoramento produtivo, econômico e da resiliência 

 

ETAPA 2: MAIS Leite + MAIS Pasto com Caatinga 
 

Alcance de maiores índices de produtividade e resiliência 
(Período de implementação: a partir de12 meses até 10º ano) 

 

1. Restauração e manejo de pastagens 

2. Integração pasto-floresta (iPF) 

3. Recuperação e restauração das áreas ambientais 

4. Melhoramento genético do rebanho 

5. Melhoramento da qualidade do produto 

6. Melhoramento da eficiência produtiva (i.e. maior mecanização) 

 

 Figura 4. Os dois níveis de implementação do MAIS. O objetivo é que até o décimo ano, 100% da pastagem e das áreas 

sejam recuperadas ou restauradas dentro de um sistema iPF, e com o produtor alcançando maiores índices de resiliência e 

produtividade. 
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ETAPA 1 

Melhoramento da organização produtiva e da resiliência  
 

Os passos para organizar essa primeira etapa estão descritos neste manual e utilizam alguns conceitos de 

recuperação de pastagem, contidos no manual MAIS Pasto com Caatinga. 

A maior parte das pequenas propriedades rurais são desorganizadas, sem foco e sem entendimento dos 

lucros e do que é necessário fazer para conseguir aumentar a própria resiliência climática e rentabilidade.  

Por essa razão, o primeiro passo do MAIS é uma estruturação geral da organização produtiva para alcançar 

resultados mínimos de rentabilidade e resiliência dentro de um prazo máximo de 36 meses. O objetivo mínimo 

de lucro é um salário mínimo de pró-labore e uma receita bruta operacional de um salário mínimo. Além disso, 

ao longo deste período inicial, o produtor precisa ser direcionado para produzir e estocar alimentos  

para conseguir aguentar pelo menos as secas anuais sem diminuir necessariamente sua produtividade e 

rentabilidade. 

Esta primeira fase não busca necessariamente o alcance dos maiores índices produtivos, mas simplesmente 

tenta organizar de forma mais sistêmica o processo produtivo como base de crescimento para o produtor. Isso 

inclui a introdução de processos de mecanização, monitoramento produtivo, econômico e de resiliência.  

O manejo de pastagem é feito de forma geral, através de pastejo rotacionado, utilizando piquetes e adubação, 

para melhorar a fertilidade do solo e um aumento da lotação nas áreas. Com relativamente poucas mudanças, o 

produtor conseguirá melhorar significativamente sua rentabilidade e resiliência.  

 

ETAPA 2 

Alcance de maiores índices de produtividade e resiliência 

Os passos para organizar essa segunda etapa incluem todas as estratégias descritas neste manual, que 

deverão ser implementadas na primeira etapa, junto com as orientações do manual MAIS Pasto com Caatinga, 

para a restauração e manejo de pastagem, integração pasto-floresta, recuperação e restauração das áreas 

ambientais. 

A segunda etapa é complementar à primeira. Depois da fase de estruturação, o produtor tentará alcançar 

maiores índices produtivos e de resiliência, melhorando substancialmente a qualidade das pastagens, através de 

ações de recuperação ou restauração. Esta fase implica uma maior intensificação da produção e se baseia em 

uma organização produtiva mais eficiente, construída na fase anterior. Aqui, o produtor investirá recursos para 

melhorar a qualidade de sua área. As principais ações tratam da recuperação e da restauração de pastagem, 

dentro de um sistema iPF, um manejo mais profissional, que envolve recuperação ambiental, melhoramento 

genético dos animais e aumento da eficiência produtiva. Vale ressaltar que a estruturação do rebanho, o 

monitoramento econômico e de resiliência, assim como todas as outras ações construídas na fase anterior, 

permanecerão nesta fase.  

É importante evidenciar que, na medida em que o produtor se organiza, provavelmente será produzida e 

armazenada uma quantidade de alimento maior do que a produzida inicialmente no módulo MAIS básico, 

descrito neste manual. Neste caso, a inteligência do MAIS está na flexibilidade do modelo que precisa ser 

adaptado à capacidade de gestão do produtor, para que este possa alcançar suas metas produtivas com mais 

rapidez e até mesmo ultrapassá-las - sempre respeitando os critérios de resiliência climática e de viabilidade 

econômica preconizados. Essa capacidade é algo que o técnico precisa aprender na prática, para poder orientar 

o produtor da forma correta. O técnico desenvolve uma função central para canalizar as informações necessárias 

e garantir o sucesso do produtor. 
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1.2.3. OS PRINCÍPIOS DO MAIS 

 

Os princípios norteadores do MAIS são: 
 

 Planejar e preparar a propriedade durante os anos de média e alta pluviosidade, para prepará-la para os 

anos de seca ou estiagem prolongadas, por conta do possível impacto da mudança climática e da 

intensificação dos extremos climáticos. 

 Garantir a segurança alimentar do rebanho para um mínimo de dois e, preferencialmente, três anos de 

estiagens.  

 Garantir a segurança hídrica do rebanho para um mínimo de dois e, preferencialmente, três anos de estiagens. 

 Diminuir o trabalho manual através do uso de implementos mecânicos. 

 Diminuir a dependência de insumos e mão de obra externos. 

 Usar exclusivamente mão de obra familiar para as atividades produtivas do dia-a-dia.  

 Aumentar a eficiência produtiva em todos os níveis. 

 Recuperar o meio ambiente, com foco na recomposição de pastos arborizados e reservas legais e na 

preservação ou restauração de áreas de recarga hídrica. 

 Valorizar o conhecimento de casos locais bem sucedidos. 

 Promover ganho econômico e melhoria contínua na qualidade de vida da família produtora. 

 

1.2.4. OS OBJETIVOS DO MAIS 
 

 Tornar o produtor familiar mais resiliente à mudança do clima, garantindo a alimentação do rebanho e a 

segurança hídrica, também durante os períodos de estiagens prolongadas, de 2 anos de duração.  

 Estruturar a propriedade para que esta tenha uma produção eficiente. 

 Implantar sistemas de controle sanitário do rebanho. 

 Recuperar a pastagem através de uma arborização parcial em, no máximo, 10 anos. 

 Conseguir proteção imediata da área de APP (Área de Proteção Permanente) e implantação da RL (Reserva 

Legal) em, no máximo, 20 anos. 

 Implantar sistemas de controle produtivo, zootécnico e financeiro imediatos. 

 Diminuir o trabalho manual do produtor, aumentando a qualidade de vida da família agricultora e 

garantindo pelo menos dois salários mínimos mensais. 

 
 

1.3. MAIS LEITE 

REBANHO BOVINO SEMI CONFINADO COM PASTO ROTACIONADO 

 

O sistema MAIS Leite - Rebanho Bovino Semi Confinado com Pasto Rotacionado sugere utilizar a pastagem 

arborizada nos períodos chuvosos para diminuir o custo de produção da atividade, já que a pastagem é a fonte 

mais barata de alimento para os ruminantes. Assim, conseguiremos produzir volumoso no período chuvoso para 

que as vacas pastem, já que os animais conseguem selecionar por qualidade o que comerão, e o produtor passará 

a ofertar o alimento apenas para complementar o pasto. Durante o mesmo período chuvoso, o produtor 

produzirá feno de forragem, para ter volumoso armazenado para oferecer no cocho durante o período anual de 

seca e de estiagem, quando os animais serão confinados. Sabemos que feno e pasto não são um alimento 

completo, sendo necessário incluir também uma área de palma e calcular a complementação com concentrado 

no cocho. 
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Nesse modelo é preciso calcular a área de pastagem a ser implantada ou recuperada, caso já exista a área 

de palma forrageira em plantio adensado e a área para produção de feno de forragem. O sistema precisará ser 

planejado para dar segurança alimentar para 2 anos de estiagem, a cada 5 anos. Além disso, será necessário 

calcular a necessidade hídrica, para dar segurança hídrica também para 2 anos de estiagem, a cada 5 anos.  

A tabela abaixo resume a área produtiva indicativa do módulo básico, cujos detalhes serão explicados nas seções 

seguintes. 
 

Tabela 1. Resumo da área e estruturação do rebanho.  

O cálculo de como chegar a estes números será explicado nas partes a seguir: 

Planejamento Área (ha) %  Categoria Número 

Palma adensada 1,85 11,4%  Vacas em lactação 9 

Pastagem 9,19 56,4%  Vacas solteiras 5 

Produção feno 1,0 6,1%  Novilhas Gestantes 3 

Centro de manejo 1,0 6,1%  Fêmeas em crescimento 2 

Área de reserva legal 3,26 20%  Bezerras 2 

Área total 16,3 100%  Total 21 
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2. COMO INICIAR O PLANEJAMENTO EM UMA PROPRIEDADE 

RURAL COM O MAIS 
 

2.1 DIAGNÓSTICO DA PROPRIEDADE E DA FAMÍLIA 

 

A atividade rural é um negócio muito 

sério, sendo um dos mais importantes 

para a manutenção da vida humana, 

através da produção de alimentos. As 

variáveis, custos de produção, oscilação 

dos preços, os imprevistos (doenças de 

rebanho ou pragas da plantação), os 

fatores climáticos (longos períodos de 

estiagem ou chuvas intensas) e a sazo-

nalidade da produção, são fatores que 

complicam seu bom andamento. 

 

 

 Figura 5. O técnico entrevistando um produtor. 

 

 

O produtor rural não poderá esperar que as coisas melhorem sem esforço. É muito difícil ser um produtor rural 

bem sucedido sem projeto, sem organização e sem visão. A propriedade rural será encarada como uma verdadeira 

empresa, onde deverá haver seriedade nos processos administrativos, visando maximizar a produtividade e a 

lucratividade. 

O início dos trabalhos de assistência técnica de campo se dá com a elaboração de um diagnóstico detalhado 

da propriedade rural, fundamental para construir o plano de ação. O diagnóstico deverá ser realizado na primeira 

visita, e deverá contemplar as informações necessárias que sustentarão a elaboração de um planejamento de 

atividades condizentes com a realidade de cada propriedade. 

Um bom diagnóstico é essencial para o resultado do projeto, pois o planejamento será construído a partir 

das informações coletadas. É muito importante, portanto, que se obtenha o máximo de informações corretas 

que for possível, afim de evitar erros de planejamento que impeçam o produtor de alcançar as metas estabe-

lecidas. O diagnóstico deverá começar com a aplicação do questionário.  

 

2.1.1 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

O sistema MAIS tem seu modelo de diagnóstico que pode ser baixado pela internet na página 

www.adaptasertao.net .  

O técnico precisa dedicar todo o tempo necessário para fazer todas as perguntas para chegar a um 

diagnóstico completo da propriedade.  As regras para fazer um diagnóstico da forma exigida são: 

1. Preparar o produtor para disponibilizar tempo, para que façam o diagnóstico juntos, o que poderá demorar 

2 horas ou mais. O produtor deverá estar ciente do tempo necessário e ter a disponibilidade de tempo e 

disposição psicológica para esse importante passo. 

2. Explicar para o produtor a importância do diagnóstico, evidenciando que este é o primeiro passo para o 

planejamento da propriedade.   

http://www.adaptasertao.net/
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3. Apresentar ao produtor o número de visitas e a metodologia do ATER. Isso o motivará, já que poderá 

enxergar continuidade no ATER.   

4. Fazer perguntas claras para cada item do diagnóstico, certificando-se de que o produtor entendeu as 

perguntas.  

5. Fazer uma pausa a cada 45 minutos, caso você (técnico) ou o produtor demonstrem cansaço nas respostas 

ou diminuição da atenção. 

6. Sempre tentar motivar o produtor nas respostas. 

7. As perguntas deverão ser neutras e abertas. É importante não conduzir as respostas.  

8. Nunca fazer o diagnóstico sentado em uma mesa. O diagnóstico deverá ser feito andando pela propriedade 

e conferindo as informações passadas pelo produtor.  

 

2.1.2 CONSTRUINDO O DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico deve ser dividido em 2 partes: 
 

1. Caracterização do produtor rural 

a) Dados pessoais 

b) Perfil social 

2. Caracterização da propriedade rural 

a) Perfil econômico 

b) Perfil tecnológico 

c) Perfil da atividade principal a que se propõe 

 

As informações contidas no diagnóstico serão muito úteis na determinação da realidade e do potencial do 

produtor, e ajudarão no momento da construção do planejamento da propriedade, bem como na adequação do 

cronograma e estabelecimento das metas. Na primeira visita à propriedade, o técnico deverá percorrer toda a 

área, a fim de conhecê-la.  

 

O questionário deverá contemplar os seguintes itens: 
 

 Perfil do produtor de leite 

o Posse da terra 

o Grau de instrução 

o Idade 

o Onde reside 

o Número de filhos e ocupação dos mesmos 

o Filiação dos produtores à cooperativa 

o Acesso à assistência técnica 

o Utilização de crédito rural 

o Tecnologias utilizadas 

 

 Propriedade e exploração leiteira 

o Rebanho 
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o Participação da renda leiteira na renda do produtor 

o Produção e produtividade 

o Destino do leite produzido 

o Benfeitorias na propriedade 

o Máquinas e equipamentos 

o Distância da propriedade do ponto de resfriamento e condição da estrada 

 

 Interesse do produtor em melhorar sua exploração 

o Interesse em rebanho 

o Interesse na alimentação do rebanho 

o Interesse em instalações 

o Interesse em máquinas e equipamentos 

o Interesse por crédito rural, preço de leite e comercialização 

 

O questionário deve ainda analisar os seguintes itens: 

 

 Clima 

o Índice pluviométrico médio 

o Época chuvosa 

 

 Manejo nutricional 

o Condições das pastagens 

o Produção de volumoso 

o Ração complementar 

 

 Manejo sanitário 

o Vacinações obrigatórias 

o Vermifugações controladas 

 

 Manejo reprodutivo 

o Monta natural 

o Monta controlada 

o Inseminação artificial 

 

 Manejo geral 

o Qualidade genética dos animais 

o Escrituração 

o Gestão 

o Economia, financiamento, custos e renda 

 

 

Para facilitar o diagnóstico, pode-se utilizar o modelo padrão, disponibilizado no website: 
 

www.adaptasertao.net. 

http://www.adaptasertao.net/
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2.2 EXECUÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO 
 

 

 

 Figura 6. O técnico como medidor de área. 

 

O técnico deverá fazer o georreferen-

ciamento com GPS até a segunda visita, pois 

precisará conhecer e localizar todas as 

estruturas para adequar o planejamento à 

realidade da propriedade.  

No mapeamento deverá fazer perímetro 

total, além das disposições das cercas das 

áreas úteis, as estruturas físicas, as fontes de 

água, a área de reserva florestal e as áreas de 

produção de volumoso já existentes.  

 

 

O georreferenciamento delimitará: 
 

 Área da palma 

 Área de pasto (capim) 

 Área da produção intensiva de forragem (milho, sorgo, etc.) 

 Área de produção de forragem proteica 

 Área do centro de manejo 

 Área de proteção permanente e reserva legal  

 Posição de rio, riacho, barragens e demais estruturas hídricas 

 Posição de benfeitorias e da sede 

 Posição de transformador 
 

Essas delimitações são essenciais para entender se as áreas produtivas já existentes serão suficientes para 

a implantação de pelo menos 1 módulo MAIS e se há áreas sobrando para implantação de mais módulos. 

 

2.3 ENTENDIMENTO DOS OBJETIVOS DE LUCRO DO PRODUTOR 

 

O planejamento deve ser construído na presença do produtor, pois será totalmente baseado em sua 

expectativa de lucro. Será necessário envolver o produtor nas decisões que irão nortear o planejamento de sua 

propriedade com a pergunta “Qual é o seu sonho?”  
 

 O produtor que deseja produzir determinado volume. 

 O produtor que quer ganhar determinado valor em dinheiro. 

 

Independentemente do tipo de resposta, o planejamento precisa sempre respeitar dois princípios: 
 

1. Deve-se sempre respeitar a expectativa do produtor. 

2. Deve-se sempre respeitar a realidade do produtor, ou seja, área de terra disponível e sua condição 

socioeconômica inicial. 
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Independente da expectativa de lucro é preciso ter bom senso e discutir a viabilidade do objetivo de acordo 

com os limites físicos de disponibilidade de recursos hídricos e de produção de alimentos da propriedade.  

A partir dessa informação, deve-se calcular a quantidade necessária de módulos para garantir esse objetivo. 

 

2.4 COMO PLANEJAR O MÓDULO MAIS LEITE 

 

 

Figura 7. Um rebanho bovino saudável. 

 

2.4.1 PRÉ-REQUISITOS 
 

A atividade leiteira é extremamente complexa e é necessário utilizar nossa experiência e criatividade para 

conquistar os objetivos. O princípio do sistema MAIS Leite é trabalhar a propriedade rural em módulos. 

Definimos, portanto, que: 

 

O MÓDULO MÍNIMO É ASSIM DEFINIDO: 

A organização da área e do rebanho bovino necessário para gerar pelo menos uma margem bruta de 1 salário 

mínimo por mês, além da retribuição de 1 salário mínimo por mês de pró-labore para mão de obra do (a) produtor 

(a) em qualquer período do ano e de estiagem prologada (2 anos). 

 

Se o produtor quiser uma margem bruta maior que um salário mínimo, será necessário aumentar racional-

mente ou multiplicar as áreas que compõem um módulo mínimo, ampliando, ao mesmo tempo, todos os pré-

requisitos necessários para garantir a sua sustentabilidade.  

Para obter a margem bruta desejada por módulo do MAIS Leite, é necessário observar os seguintes 

princípios: 

1. A mão de obra é exclusivamente familiar. Não  deverá ser usada contratação de pessoas, a não ser de forma 

excepcional e em alguns casos esporádicos, i.e. cultivo de palma etc. 

2. A totalidade do volumoso será produzida na propriedade. O produtor não deverá comprar volumoso para 

oferecer aos animais. 

3. A propriedade deverá ser planejada para produzir e garantir a alimentação volumosa e a necessidade 

hídrica do rebanho por até 2 anos de estiagem prolongada, a cada 5 anos. 
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4. Adquirir apenas a ração concentrada que servirá como suplemento proteico dos animais, já que o 

volumoso sozinho não suprirá todas as suas exigências nutricionais. 

5. Manter o controle financeiro. A viabilidade do módulo MAIS Leite, garantindo margem bruta de 1 salário 

mínimo mais 1 salário de pro labore, é estritamente determinada pelo respeito aos pré-requisitos e 

considerando um custo operacional acima de uma certa porcentagem com relação ao preço da carne. Essa 

porcentagem muda, pois é uma função dos custos operacionais, que variam de acordo com a economia 

nacional. De qualquer forma, é possível estimar de forma indicativa a porcentagem dos custos operacionais 

em relação ao valor do litro de leite, usando a média histórica dos dados. Durante o período 2010-2016, 

essa porcentagem é de 55%. No website do Adapta Sertão (www.adaptasertao.net), existe uma folha de 

cálculo para estimar a porcentagem média indicativa para conter os custos operacionais e garantir a 

rentabilidade do modelo. O cálculo da margem bruta deverá considerar o seguinte: 
 

a) Margem Bruta = Renda Bruta - Despesa Operacional 

Margem Bruta (MB) = diferença entre a renda bruta e a despesa operacional, igual ao fluxo de caixa.  

É um índice de liquidez, mas não inclui os custos de depreciação, tributação e oportunidade.  

Renda Bruta (RB) = venda de todo produto oriundo da atividade, ou seja, a venda do leite e dos animais 

Despesa Operacional (DO) = as despesas necessárias para custear a atividade, como ração, com-

bustível, fertilizantes, mão de obra, energia elétrica, mineralização, mecanização, arrendamentos, 

medicamentos preventivos e curativos, dentre outros.  

b) DO/RB = despesa operacional. 

O Exemplo 1 na página a seguir demonstra como calcular essa relação.  
 

6. Garantir uma produção média mínima das vacas em lactação de 15 Kg leite/dia, com uma média diária do 

rebanho de 135 Kg.  

7. Manter o rebanho saudável, utilizando corretamente o programa de controle sanitário. 

8. Receber assistência técnica de qualidade. 

http://www.adaptasertao.net/
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BOX 1 

 

EXEMPLO: COMO CALCULAR O COE (CUSTO OPERACIONAL EFETIVO)  

NO ANO BASE 2015/2016 

 

No modelo MAIS Leite, a propriedade deverá investir em tecnologia, para conseguir alcançar o objetivo de 1 

salário mínimo de Margem Bruta, além de 1 salário mínimo com o pró-labore. No Modelo MAIS Leite, o produtor 

deverá fazer todo o controle financeiro e descobrir quais os detalhes e possíveis erros poderiam prejudicar o 

empreendimento.  

No modelo MAIS Leite, a propriedade deverá produzir, no mínimo, 135 kg leite/dia, uma produção anual de 

49.275 kg leite/ano, com um rebanho composto por 9 vacas em lactação, como especificado no parágrafo “2.4.2 

COMPOSIÇÃO DO REBANHO”. Considerando como exemplo o preço médio do leite de R$ 0,85/kg, poderemos 

compor de forma demonstrativa as despesas principais envolvidas com o leite e a receita da atividade, segundo a 

tabela abaixo: 

 

Categoria Receita bruta 

 

Categoria 
Despesa 

operacional 

Leite R$ 40.824,75 Produção de volumoso R$ 6.265,00 

Animais R$ 6.800,00 Concentrado R$ 10.061,00 

  Energia elétrica R$ 22.52,00 

  

Mineralização R$ 2.573,00 

Mão de obra temporária (5 diárias/mês) R$ 400,00 

Medicamentos (curativos e preventivos) R$ 1.407,00 

Outras despesas R$ 3.180,82 

Total R$ 47.624,75 Total R$ 26.138,82 

 

MARGEM BRUTA = RENDA BRUTA (RB) – DESPESA OPERACIONAL (DO) 

MARGEM BRUTA ANUAL = R$ 47.624,75 – R$ 26.138,82 = R$ 21.485,93 

MARGEM BRUTA MENSAL = R$ 21.485,93 / 12 meses = R$ 1.790,49 

 

Esse valor é igual a dois salários mínimos, o primeiro para o pagamento da mão de obra familiar e o segundo 

de sobra. Podemos também calcular a Relação DO/RB, que é o quanto da Renda Bruta será utilizada para pagar a 

Despesa Operacional. Podemos ver abaixo o cálculo que demonstra essa relação: 

 

DO/RB = R$ 26.138,82 / R$ 47.624,75 = 0,549 = 54,9% 

 

Podemos ver como se distribui a despesa operacional da propriedade rural, onde citamos os itens mais 

importantes, para calcular o custo operacional (COE = R$/lt). Para obter o COE, basta dividir as despesas 

operacionais pelo volume total do leite produzido, como descrito abaixo: 

 

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO = R$ 26.138,82 ÷ 49.275 kg leite produzido por ano 

COE = R$ 0,53/kg leite produzido 

 

É importante evidenciar que o COE muda, assim como a relação DO/RB, em função das flutuações econômicas, 

na variação dos insumos sendo assim necessário sempre entender o valor e a relação ajustada pelos valores atuais.  
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2.4.2 COMPOSIÇÃO DO REBANHO 

 

O MAIS Leite considera a estruturação do rebanho como ponto fundamental para ganhar rentabilidade. 

Várias pesquisas apontam que, para maximizar a rentabilidade da atividade leiteira, é necessária uma Estrutura 

de Rebanho Ideal, da seguinte forma:  
 

Tabela 2. Estruturação do Rebanho Ideal de acordo com o MAIS Leite. 

Categoria Parcial Total 

Vacas totais 
Vacas em lactação 57,1% 

66,6% 
Vacas secas 9,5% 

Novilhas gestantes 14,4% 

33,4% Fêmeas em crescimento 9,5% 

Bezerras 9,5% 

Total 100,0% 100% 

 

Para alcançar essa composição, precisaremos melhorar geneticamente os animais, o que também é muito 

eficiente no controle reprodutivo e zootécnico, obtendo assim: 
 

 10 meses de duração da lactação. 

 12 meses de intervalo entre partos. 

 83 % de vacas em lactação do rebanho de vacas produtivas (10 meses de lactação ÷ 12 meses de intervalo). 

 

O Módulo MAIS Leite permite se trabalhar com valores mínimos na estruturação de rebanho podendo assim 

ainda alcançar o objetivo mínimo de Margem Bruta de 1 salário mínimo além do pró-labore de também 1 salário 

mínimo, Tabela 2. É importante evidenciar que a diferença entre o rebanho ideal e o rebanho com uma 

estruturação mínima é no número de vacas em lactação, que passa de 83% (57,1% do número parcial) no caso 

ideal, para 64% (42,8% do número parcial) no caso mínimo: 
 

Tabela 3. Estruturação Mínima do Rebanho de acordo com o MAIS Leite. 

Categoria Parcial Total 

Vacas totais 
Vacas em lactação 42,8% 

66,6% 
Vacas secas 23,8% 

Novilhas gestantes 14,4% 

33,4% Fêmeas em crescimento 9,5% 

Bezerras 9,5% 

Total 100,0% 100% 

 

Para alcançar essa composição de rebanho, será necessário: 
 

 Controlar os índices zootécnicos. 

 Descartar 20% das vacas todo ano. Os critérios para descarte são: 

o Atraso reprodutivo (emprenhar além dos 143 dias). 

o Duração lactação curta (< 9 meses). 

o Produtividade média abaixo de 15 kg/dia durante o período de lactação. 

o Defeitos físicos. 
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 Manter os limites dos animais estabelecidos na Tabela 3, no setor de bezerras, fêmeas e novilhas para servir 

de reposição. 

 Fazer inseminação artificial ou monta natural com touro de genética superior. 

 Fazer controle reprodutivo respeitando essa relação: 

o 9 meses de duração da lactação. 

o 14 meses de intervalo entre partos, pois as vacas precisam emprenhar até 143 dias após o parto, 

considerando que a gestação tem duração média de 282 dias. 

o 64% de vacas em lactação  

 Fornecer uma alimentação equilibrada e uma mineralização de qualidade.  

 

A estruturação mínima do rebanho garante a rentabilidade preconizada pelo MAIS Leite, mas permite ao 

produtor melhorar os índices e melhorar ainda mais a margem bruta da atividade, por meio da compra de 

animais mais produtivos (vacas com produção diária acima de 15 kg/dia). Isso também não acarreta custo 

adicional, pois se mantém praticamente a mesma alimentação, aumentando um pouco o concentrado proteico. 

De posse dessas informações, é possível calcular o número necessário de vacas em lactação para garantir a 

produção de 135 Kg leite/dia, com vacas produzindo uma média diária de 15 kg de leite: 

 

135 Kg leite/dia ÷ 15 Kg leite/vaca/dia = 9 vacas em lactação 

 

É importante observar que a meta de 135 Kg leite/dia foi definida durante a elaboração do módulo MAIS 

Leite, com base em várias simulações econômicas e experiências práticas que ajudaram a determinar que o(a) 

produtor(a) familiar começa a ter uma renda interessante a partir desse volume de produção diária. Abaixo desse 

valor dificilmente será possível garantir um pro labore de 1 salário mínimo e uma margem bruta de 1 salário 

mínimo. 

Agora que sabemos o número de vacas em lactação, poderemos descobrir a composição inicial da vacas 

produtivas (em lactação e seca), pois sabemos que as vacas em lactação representam 64% do rebanho. Com isso, 

dividindo a quantidade de vacas em lactação (9 vacas) pela sua representação no rebanho de vacas (64%) 

chegamos no número total do rebanho de vacas. Para atender a essa meta inicial, teremos: 

 

9 vacas em lactação ÷ 64% = 14 vacas totais (lactação e secas) 

 

De posse da informação do total de vacas necessárias no rebanho proposto, poderemos descobrir a 

composição total do rebanho, partindo do princípio de que a quantidade de vacas em lactação e secas no 

rebanho representam 66,6% do rebanho total, conforme indicado nos percentuais acima. Descobriremos, 

portanto, o número total de animais dessa propriedade, utilizando o total de vacas (14 vacas) e dividindo pelo 

valor que representa essa categoria (66,6 %), dentro do rebanho total: 

 

TOTAL DO REBANHO: 14 vacas ÷ 66,6% = 21 animais 

 

Após descobrir qual o total do rebanho, será necessário saber qual a composição da estruturação de 

rebanho inicial, para a propriedade modelo do sistema MAIS Leite, podendo o produtor melhorar os índices e 

conseguir alcançar a estruturação de rebanho ideal. Descobrimos que o rebanho total é composto por 21 

animais, e que as vacas em lactação são 9 e as vacas secas são 5. A partir dessa informação, multiplica-se o 

rebanho total pela composição da tabela acima, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 4. Cálculo da Composição do Rebanho de acordo com as porcentagens  

da estruturação do rebanho mostradas na Tabela 3. 
 

Categoria Porcentagem no rebanho total Composição do rebanho 

Vacas em lactação 
66,6% 

42,8% 21*42,8% = 9 

Vacas solteiras secas 23,8% 21*23,8% = 5 

Novilhas gestantes 

33,4% 

14,4% 21*14,4% = 3 

Fêmeas em crescimento 9,5% 21*9,5% = 2 

Bezerras 9,5% 21*9,5% = 2 

 

 
OBSERVAÇÃO 

Muitas vezes, o(a) produtor(a) acredita que a criação e venda das fêmeas seja uma excelente fonte de 

ganho. De acordo com várias simulações e análises de casos práticos feitos dentro do MAIS, foi descoberto que 

a manutenção dos índices de estruturação do rebanho apontados acima representa a melhor alternativa para 

potenciar a fonte de renda. Também é importante observar que os machos deverão ser descartados logo após o 

nascimento.  

 

Essa estruturação permite que tenhamos um cenário totalmente favorável para uma boa rentabilidade na 

atividade. Grande parte das propriedades que produzem leite sofrem com a desestruturação do rebanho, muitas 

vezes devido à decisão de recriar todas as fêmeas, terminando por diminuir o percentual de vacas no rebanho, 

o que é nosso objetivo principal.  

Seguindo esses critérios de categoria, obteremos receita também com a venda de animais. Teremos à 

venda, todo ano, bezerras e bezerros não selecionados para recria e vacas de descarte que serão substituídas 

pelas novilhas quando parirem. Caso o produtor tenha interesse em crescer na atividade, deverá ser reavaliado 

o descarte das bezerras e novilhas, pois poderão fazer parte do crescimento. 

Vamos considerar uma taxa de reposição de 20%, pois precisaremos renovar o rebanho em até 4 anos para 

manter os índices com eficiência, podendo assim descartar as vacas com um preço ainda razoável. Esse item 

deverá nortear a recria de fêmeas, para não ocorrer desestruturação de rebanho, o que poderia causar sérios 

problemas tanto no recurso forrageiro quanto no custo operacional, diminuindo a margem bruta esperada. 

Agora precisaremos calcular a área necessária para viabilizar a criação do rebanho, dando segurança 

alimentar por 2 anos de estiagem, o que faz parte do planejamento da alimentação animal. 
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3 ALIMENTAÇÃO I: DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 
 

A alimentação é o processo pelo qual os animais obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para as suas 

funções vitais, incluindo o crescimento, movimento, reprodução e produção. Alimento é qualquer produto ou 

subproduto, natural, industrializado ou processado, que puder fazer parte de uma dieta, devido a alguma 

propriedade nutritiva. 

A alimentação é um dos principais aspectos na racionalização e economicidade da atividade, considerada 

também como a porta de entrada do sucesso do negócio agropecuário. 

 

3.1 GLOSSÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO 

 

Ração é a quantidade total de alimentos fornecidos e consumidos por um animal, em um período de  

24 horas.  

A ração balanceada é uma mistura equilibrada dos alimentos necessários para alimentar o animal da forma 

exigida e para alcançar seu potencial produtivo.  

A dieta indica o regime de alimentação junto com os componentes de uma ração, ou seja, é a forma de se 

alimentar (i.e., pasto, cocho) junto com o ingrediente alimentício ou mistura de ingredientes, incluindo a água 

que é ingerida pelos animais. 

O nutriente é qualquer constituinte que entra no metabolismo celular e concorre para a vida do organismo. 

Nutrição é a utilização adequada dos princípios nutritivos para a satisfação das necessidades animais, 

portanto, não apenas alimentar os animais, mas para garantir a nutrição deles. Existem nutrientes proteicos, 

nutrientes energéticos, nutrientes ricos em vitaminas e sais minerais. 

O alimento volumoso possui proteínas, vitaminas e sais minerais, mas esses elementos estão presentes em 

baixa concentração. O volumoso apresenta um teor de fibras alto, de mais de 19%. Exemplo de alimentos 

volumosos:   

1. Forragens secas: fenos, palhas, restos de cultivos, silagens, os subprodutos da agroindústria e os restolhos 

culturais.  

2. Forragens verdes ou úmidas: silagens, forragens verdes picadas, pastos verdes, palma forrageira, melancia 

de cavalo, mandacaru. 

Alimentos concentrados são aqueles que contém um teor de fibras menor que 18% e são ricos em energia 

e/ou proteínas. Exemplo de alimentos concentrados: 

1. Concentrados proteicos: são os alimentos que apresentam acima de 18% de proteína bruta, com baixos 

teores de fibra e de fácil digestão. Destacam-se a torta de algodão, o farelo de soja, a torta de mamona, a 

farinha de carne e a ureia. 

2. Concentrados energéticos: são os alimentos que apresentam elevados teores de energia e são de fácil 

digestão. Os mais comuns são: o milho, o sorgo, o farelo de trigo e o melaço. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o
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3.2 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO MAIS LEITE E REQUERIMENTOS 

NUTRICIONAIS  

 

   

 Figura 8. Vacas comendo palma. 

 

A alimentação animal do semiárido precisa sempre de palma, por esta ser uma planta de fácil crescimento, 

com alto armazenamento de água e bom conteúdo energético. Sabemos que a palma forrageira é constituída de 

90% de água e 10% de matéria seca, sendo um alimento rico em carboidratos solúveis, mas pobre em fibras e 

em proteína bruta. Portanto, será necessário produzir também alimento rico em fibra e proteína, para promover 

o balanceamento da dieta. Como fonte de fibra barata, palatável e de fácil manejo, temos as forrageiras tropicais 

produzidas na pastagem.  

A pastagem tem a função de oferecer boa quantidade de fibra e proteína na época das chuvas, dando 

oportunidade de redução de custo operacional e, principalmente, de fibra, na época da estiagem. Será necessário 

estabelecer uma meta de lotação de unidades animais por hectare como média no ano. 

A base das pastagens cultivadas disponíveis para o rebanho do semiárido são: 

1. Capim-pangola (Digitaria eriantha); 

2. Capim-Buffel (Cenchrus ciliares); 

3. Capim-corrente (Urochloa mosambinsensis) 

Essas pastagens geralmente encontram-se em diferentes níveis de degradação, o que pode ser considerado 

como o principal fator limitante para a alimentação animal.  O manejo adotado com a utilização frequente de 

altas taxas de lotação (superpastejo) e a exploração das pastagens sem a reposição de nutrientes são geralmente 

os maiores responsáveis pelo estado de degradação dos pastos. 

Nas pastagens, utilizaremos principalmente os capins Urocloa e Buffel. Dentre esses, o capim Buffel vem 

sendo mais utilizado, pois tolera bem a seca e o ataque das cigarrinhas-das-pastagens, tem excelente adaptação 

às condições de solo e clima, e resistência a longos períodos de estiagem e a baixos índices pluviométricos. 

Além disso, o Buffel tem a capacidade de permanecer no campo, como "feno em pé" por um longo período, 

servindo como fonte de fibra barata, afim de corrigir a deficiência nutricional da palma forrageira, consumida no 

pastejo direto pelos animais. 

O capim Buffel apresenta raízes profundas e desenvolvidas, aliadas à presença de rizomas medianamente 

desenvolvidos que permitem o adiamento da desidratação e a manutenção do turgor, devido à sua capacidade 

de explorar a água do solo. A produtividade de diversas variedades do capim Buffel varia de lugar para lugar, de 

acordo com a maior ou menor adaptação às condições locais. A produtividade média, em pastagem de média 

produtividade, varia de 4 a 12 ton/ha/ano de matéria seca, dependendo do tipo de manejo. 

Há uma grande variação no valor qualitativo da forragem estudada. Isso ocorre porque a idade fisiológica 

da planta constitui um fator de grande importância, que afeta sua composição química e, por consequência, a 
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degradabilidade e digestibilidade de seus nutrientes e a eficiência de sua utilização. Por outro lado, a composição 

química da planta varia de acordo com a idade da rebrota, da parte da planta (folha, colmo), da umidade e da 

fertilidade do solo, condições do ambiente em que ela se desenvolve e, principalmente, luminosidade, 

temperatura do ar e disponibilidade de água no solo. 

Cada propriedade rural é única, diferente de todas as demais, constituindo um sistema de produção 

particular. A construção do planejamento junto com o produtor dependerá de inúmeros fatores, como clima 

(temperatura média anual, temperatura máxima, temperatura mínima, ocorrência de geadas, altitude, ventos, 

insolação, radiação solar etc.), disponibilidade e acesso à água, fertilidade do solo, tipo de solo, topografia 

(declividade) do terreno, tipo de vegetação, tipo de animal, além das interações com o ser humano. O que temos 

são conceitos, tecnologias, conhecimentos, informações e parâmetros que ajudarão a compor a melhor solução 

para cada caso ou fazenda, respeitando as peculiaridades de cada local.  

Mais especificadamente, o módulo MAIS Leite é diferenciado por se adaptar à variação climática da região 

semiárida. Isso implica que o sistema de alimentação mudará em função de estar no período chuvoso, no período 

seco ou no período de estiagem prolongada. No MAIS Leite, calculamos a necessidade de recurso forrageiro para 

2 anos de estiagem a cada 5 anos, utilizando a seguinte relação nutricional para os diferentes períodos do ano, 

a partir de um consumo total por UA de 13,5 kg de MS: 

Os dois parágrafos a seguir descrevem a alimentação do rebanho durante anos com pluviosidade “normal” 

e durante o período de estiagem de até 2 anos de duração. É importante ressaltar que a família produtora deverá 

se preparar para a estiagem de 2 anos, durante os anos com pluviosidade “normal”, considerando também que 

a normalidade. 

 

3.2.1 CICLO DE 5 ANOS DE CHUVA NORMAL (PASTO) 

 

O regime de alimentação do rebanho durante os anos de pluviosidade normal, em termos de Matéria Seca 

(MS), Proteína Bruta (PB) e Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) está descrito abaixo. 

 

 Vacas em lactação 

 Período chuvoso (120 dias) – Pastejo Rotacionado Intensivo com complementação de palma e 

concentrado no cocho  

 Durante o período chuvoso da região, manejaremos os animais na área de Pasto Rotacionado 

Intensivo, podendo diminuir a quantidade de palma fornecida, pois teremos um aumento na 

produção e no consumo de pasto e mantendo o concentrado.  

A relação diária é assim definida: 

 3,0 kg MS de palma 

 6,5 kg MS da fonte de fibra (pasto) 

 4,0 kg MS de concentrado com 16% a 18% de Proteína Bruta, e 80 a 85% de NDT. 

 200 gramas de núcleo mineral 

 

 Período seco (245 dias) – Pastejo Rotacionado Semi intensivo com complementação de palma e 

concentrado no cocho  

 Durante o período seco da região manejaremos os animais na área de pastejo semi intensivo, 

aumentando a quantidade de palma fornecida, pois teremos um baixo consumo de pasto, devido 

à queda em sua qualidade e palatabilidade, servindo bem como fonte de fibra e mantendo o 

concentrado.  
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A relação é assim definida:  

 6,5 kg MS de palma 

 3,0 kg MS da fonte de fibra (pasto) 

 4,0 kg MS de concentrado com 24 a 26% de Proteína Bruta, e 80 a 85% de NDT. 

 200 gramas de núcleo mineral 

 

 Vacas secas 

 Ano inteiro (365 dias) – Pasto Rotacionado Extensivo com complementação de palma e concentrado 

no cocho no pré-parto (30 dias antes do parto)  

 As vacas secas não precisam receber uma alimentação produtiva, pois seria um desperdício.  

O objetivo é mantê-las alimentadas de forma adequada, para conseguir realizar um manejo de 

pré-parto excelente, dando condições melhores ao parto e acostumando as vacas à dieta da 

próxima lactação.  

Durante este período teremos: 

 6,0 kg MS de palma 

 6,5 kg MS de pasto 

 1 kg MS de concentrado com menos de 16% de Proteína Bruta, e 80 a 85% de NDT. 

 200 gramas de núcleo mineral 

 

 Novilhas, Fêmeas em crescimento e Bezerras 

 Ano inteiro (365 dias) – Pasto Rotacionado Extensivo com complementação de palma e concentrado 

no cocho  

 Essas categorias de animais precisam exclusivamente da alimentação necessária para o cresci-

mento, mas não para produção, sendo assim necessário exclusivamente alimentação sem grande 

quantidade de concentrado.  

Durante este período teremos: 

 6,0 kg MS de Palma 

 6,5 kg MS de Pasto 

 1 kg MS de Concentrado com menos de 16% de Proteína Bruta 

 150 gramas de núcleo mineral em média 

 

3.2.2 CICLO DE 2 ANOS DE ESTIAGEM (CONFINAMENTO) 

 

Segue abaixo a descrição do regime de alimentação do rebanho durante os anos de estiagem (até 2 anos 

de duração). 

 

 Vacas em lactação 

 Durante os 2 anos de estiagem, as vacas em lactação serão mantidas confinadas e serão 

fornecidos palma e o feno que foi produzido e armazenado em uma área especifica separada, 

durante 5 anos: 

 6,5 kg MS de palma 

 3,0 kg MS da fonte de fibra (feno) 

 4,0 kg MS de concentrado com 24 a 26% de PB, e 80 a 85% de NDT. 

 200 gramas de núcleo mineral 
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 Vacas Secas 

 Durante os 2 anos de estiagem, as vacas secas serão mantidas confinadas e serão fornecidos palma 

e o feno que foi produzido e armazenado em uma área especifica separada, durante 5 anos: 

 6,5 kg MS de Palma 

 3,0 kg MS da Fonte de Fibra (feno) 

 3,5 kg MS de Fonte de Fibra (resíduo de pasto) 

 1,0 kg MS de concentrado com 24 a 26% de PB, e 80 a 85% de NDT. 

 200 gramas de núcleo mineral 
 

 Novilhas, Fêmeas em crescimento e Bezerras 

 Durante os 2 anos de estiagem, as vacas secas serão mantidas confinadas, e serão fornecidos palma 

e o feno que foi produzido e armazenado em uma área especifica separada, durante 5 anos.  

Durante este período teremos: 

 6,5 kg MS de Palma 

 3,0 kg MS de Fonte de Fibra (feno) 

 3,5 kg MS de Fonte de Fibra (resíduo de pasto) 

 1 kg MS de Concentrado com menos de 16 a 18% de Proteína Bruta 

 150 gramas de núcleo mineral 

 

3.2.3  CORREÇÃO DA ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO DE LEITE 
 

Baseado no volume de consumo de MS, deveremos conhecer a MS e a composição bromatológica da PB e 

NDT dos alimentos que utilizaremos no sistema proposto, para que a alimentação seja balanceada. Além disso, 

será necessário respeitar a relação de 70% de volumoso e 30% de concentrado na dieta total, para conseguir 

uma produção de leite a baixo custo. As regras citadas e explicadas acima estão em linhas gerais, servindo como 

referência para vacas de 450 kg de PV (Peso Vivo) e produção de 15 kg de leite por dia.  

No caso de animais que não tenham o mesmo PV nem a mesma produção de leite/dia, deveremos seguir 

os requerimentos nutricionais descritos no Anexo 9.3. A dieta de uma vaca produzindo leite nos diferentes 

momentos do ano não poderá ser padronizada, sendo necessário fazer cálculos relacionados àquele animal 

específico, pois dependerá muito da qualidade do volumoso oferecido, baseado no PV e na produção de cada 

indivíduo ou grupo de indivíduos. Deveremos buscar as necessidades nutricionais de cada animal, baseada no 

PV e na produção de leite do momento.  

Na pecuária, a exigência nutricional é baseada no consumo em Kg de MS, que varia de acordo com o Peso 

Vivo do animal. No caso de vacas em lactação, as exigências têm como base, além da PB e NDT, a exigência de 

alimentação necessária para cada 1 litro de leite produzido, de acordo com a porcentagem de gordura do leite, 

como poderemos ver no exemplo abaixo: 
 
Tabela 5. Requerimento nutricional diário de uma Unidade Animal (UA) de 450 kg de PV com 3,5% de gordura. 

Os valores para os animais com outro PV terão que ser diretamente proporcionais aos valores desta tabela.   

Fonte: NRC (1989) 

Manutenção de vacas adultas em lactação* 

Peso vivo (kg) Pb (gr) Ndt (kg) 

450 341 3,42 

Nutrientes / kg de leite de acordo a % gordura 

% gordura do leite Pb (gr) / litro Ndt (kg) / litro 

3,5 84 0,301 

PB = Proteína Bruta NDT = Nutrientes Digestíveis Totais 
* Para vacas jovens em lactação, aumentar os requerimentos de manutenção em 20% durante a 1ª lactação e 10% na 2ª lactação. 
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Se pegarmos, por exemplo, uma vaca com 450 kg de PV (equivalente a 15 arrobas), que terá um consumo 

de 3% do seu PV em MS de alimento, teremos um consumo médio de 13,5 Kg de MS e uma produção de 15 Kg 

leite/dia. A relação de exigência nutricional não é diretamente proporcional ao peso, pois existe diferença de 

consumo e de necessidade, de acordo com o peso. Portanto, para efetuar o cálculo da dieta com animais de peso 

vivo diferente, será necessário consultar o “ANEXO 9.2 COMPOSIÇÃO BÁSICA DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS”, que 

tem a tabela de referência para o cálculo e para as composições das principais forrageiras e alimentos necessários 

para uma dieta balanceada dos animais. 
 

Tabela 6. Exemplo de cálculo da exigência nutricional em Proteína Bruta e  

NDT de uma vaca de 450 de PV com 15 Kg de leite/dia. 

Exigência Pb (gr) Ndt (gr) 

Manutenção da vida 341 3420 

Produção – 15 kg leite 15 x 84 = 1260 15 x 301 = 4515 

Exigência total 1601 7935 

 

3.3 RESUMO DO MODELO MAIS LEITE  
 

O resumo do planejamento alimentar das diferentes categorias animais é listado na tabela abaixo e aponta 

as necessidades de alimento na quantidade necessária, em relação ao período do ano. É importante esclarecer, 

mais uma vez, que esse regime de alimentação é indicativo para animais com 450 Kg de PV (vacas em lactação e 

vacas secas), mas sem correção em relação aos índices produtivos, como produção de leite, no caso das vacas 

em lactação.  
 

Tabela 7. Resumo da alimentação das diferentes categorias animais em relação ao período do ano. 

Categoria Vacas em lactação Vacas secas 
Novilhas / fêmeas em cresc. 

/ bezerras 

PERÍODO 

Pasto 
Intensivo 
(Período 
Chuvoso) 

Pasto Semi-
intensivo 
(Período 

seco) 

Confinamento 
total (estiagem 

prolongada) 

Pasto 
Extensivo 
(ano todo) 

Confinamento 
total 

(estiagem 
prolongada) 

Pasto 
Extensivo 

(ano 
todo) 

Confinamento 
total (estiagem 

prolongada) 

Duração 
(dias) 

120 245 730 365 730 365 730 

Pasto  
(Kg MS/dia) 

6,5 3,0 0 6,0 3,5 6,0 3,5 

Palma 
Forrageira 
(Kg MS/dia) 

3,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Silagem  
(Kg MS/dia) 

0 0 0 0 0 0 0 

Feno (Kg 
MS/dia) 

0 0 
3,0 

 
0 3,0 0 3,0 

Sal mineral 
(gr/dia) 

200 200 200 200 200 150 150 

Concentrado 
(kg/dia) 

4,0 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Consumo de 
agua (l/dia) 

90 90 90 70 70 30 30 
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4 ALIMENTAÇÃO II:  

 DIMENSIONAMENTO DO RECURSO FORRAGEIRO 
 

Uma vez definidas a metodologia de alimentação e a quantidade diária de comida necessária para alimentar 

as diferentes categorias do rebanho, poderemos fazer o cálculo das áreas necessárias para fornecer alimentos 

para os animais. Este cálculo determina: 
 

1. A área necessária para a alimentação animal durante o ano. 

2. A área necessária para a produção de alimentos para o rebanho ao longo de 2 anos de secas. 
 

Os próximos capítulos farão a estimativa de área necessária. 

 

4.1 SISTEMA DO REBANHO BOVINO SEMICONFINADO COM PASTO ROTACIONADO 

 

O sistema produtivo adaptado pelo MAIS Leite, conforme descrito acima, é em regime Semiconfinado com 

Pasto Rotacionado. Isso significa que o produtor deverá utilizar o manejo de rotação de pastagens e deverá 

recuperar a pastagem de acordo com a metodologia MAIS Pasto com Caatinga, pois isso possibilitará o melhor 

aproveitamento da área total disponível e proporcionará maior produtividade dos animais. 

No modelo MAIS Leite, o produtor deverá aproveitar o máximo de suas pastagens, tanto durante no período 

chuvoso quanto no período de seca, pois o pasto é, indiscutivelmente, a forma de alimento mais barata para 

qualquer ruminante. Partindo desse princípio, deveremos ter em mente que vários fatores que poderão 

influenciar positivamente sua utilização: 
 

1. Arborização – aumenta o conforto térmico dos animais e da planta forrageira, bem como a porosidade e a 

qualidade do solo. 

2. Fertilidade do solo – deveremos procurar corrigir os níveis de nutrientes do solo, na expectativa de 

promover um aumento na velocidade de rebrota, bem como na capacidade de multiplicação celular, 

buscando maior produção de forragem e barateando ainda mais o custo de produção desse alimento. 

3. Manejo da pastagem – deveremos entender que a planta tem sua própria fisiologia para crescer e se 

multiplicar, e devemos respeitar isso. É necessário entender o momento correto de utilizar, de não utilizar 

e até de retirar os animais do local, respeitando a quantidade mínima para haver rebrota, evitando diversos 

problemas causados pela má utilização. 

4. Temperatura e Luminosidade – item bastante importante, pois apesar de não termos o controle, estamos 

em um país de clima tropical, que é um ambiente excelente para que a forragem realize fotossíntese, cresça 

e produza. 

5. Água – essencial para vida dos animais e da forragem. A água é o fator determinante que interfere na 

manutenção da qualidade e quantidade de forragem, além de interferir em seu tempo de utilização. Esse 

item só poderá ser controlado onde existir sobra do recurso hídrico, possibilitando um projeto de irrigação 

e dando outra dimensão à utilização da pastagem. 
 

O modelo MAIS Leite preconiza a utilização de pastagens arborizadas, pois isso aumenta a qualidade dos 

fatores descritos acima. Para efeito de cálculo da área de pastagem, levaremos em consideração a produção 

anual de Matéria Seca da forragem e o consumo médio da categoria animal em questão. Em regiões de clima 

semiárido, teremos uma produção menor de forragem do que em regiões onde o clima tiver maior volume de 

chuvas e chuvas mais bem distribuídas ao longo do ano, ou com sobra de recurso hídrico.  

A partir da regra de que 1 UA corresponde a 450 kg de Peso vivo, poderemos estimar uma média de peso 

para cada categoria animal, obtendo um fator de conversão. A partir desse fator de conversão, poderemos 
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calcular a Unidade Animal (UA) por cada categoria, conforme a tabela abaixo, e a partir do valor da UA 

encontrada na tabela abaixo, poderemos calcular a lotação animal da área de pastagem: 
 

Tabela 8. Cálculo da Unidade Animal utilizada para calcular a lotação animal. 

Categorias 
Percentual no 

rebanho 
Quantidade de 

animais 
Peso médio da 

categoria 

Fator de 
conversão por 

categoria 

Unidade animal 
por categoria 

Vacas em lactação 42,8% 9 450 kg 1 9 

Vacas secas 23,8% 5 450 kg 1 5 

Novilhas prenhes 14,4% 3 337,50 kg 0,75 2,25 

Fêmeas em 
crescimento 

9,5% 2 112,50 kg 0,25 0,50 

Bezerras 9,5% 2 112,50 kg 0,25 0,50 

Total 100% 21 ----- ---- 17,25 

 

4.2 MANEJO E DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS DE PASTO 

 

Para obter maior eficiência no uso do pasto, será necessário entender alguns princípios básicos: 

 

 PERÍODO DE DESCANSO DO PASTO 

 MANEJO DA ALTURA DOS RESÍDUOS DO PASTO 

 DIAS DE OCUPAÇÃO 

 

 Período de descanso 

Cada espécie forrageira tem seu ciclo de crescimento, quando possui a melhor relação qualidade/ 

produtividade e permite melhor aproveitamento pelos animais. Esse período determinará a quantidade de 

divisões (piquetes) da área, dando o tempo necessário à rebrota e ao retorno dos animais ao piquete que já foi 

pastejado. No período chuvoso, o período de descanso deverá ser o preconizado pela forragem utilizada, mas 

poderemos alongar o período de descanso para respeitar o resíduo pós-pastejo e o tempo necessário para a 

rebrota, colocando os animais na outra área, para aguardar a rebrota da forragem. Será necessário compreender 

os conceitos para ajustar o manejo respeitando a fisiologia da planta, que depende do ambiente onde se 

encontra, podendo variar de propriedade para propriedade. 

 

 Altura do resíduo do pasto 

Cada espécie forrageira tem uma altura do resíduo que precisa ser respeitado durante o pastejo dos 

animais. Essa altura do resíduo é caracterizada pela altura que a planta deverá ter após o pastejo dos animais, 

pois a sobra contém a reserva energética necessária para que a planta rebrote com menor exigência de umidade 

no solo. Quando a forragem estiver com a altura mínima do resíduo, isso indicará o momento da retirada dos 

animais do piquete. A lotação deverá ser baseada no saldo, que é a diferença entre a altura do capim no 

momento da entrada dos animais e a altura do resíduo que determinará a saída. Essa diferença poderá ser 

calculada medindo o piquete, cortando de 1 a 5 m² do capim, deixando-o na altura de resíduo, multiplicando-o 

pela área do piquete, acrescentando 10% de perdas e dividindo pelo consumo de cada animal. 

A altura de resíduo do capim Buffel deverá ser de 15 cm do solo, pois o capim deverá possuir um mínimo 

de reserva energética suficiente para realizar a rebrota. 
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 Dias de ocupação 

O tempo de ocupação do piquete poderá variar de 1 a 4 dias, no máximo, pois com 1 dia de ocupação 

teremos a máxima eficiência de uso do pasto, quando os animais colherão a forragem no melhor momento. Com 

4 dias, teremos um decréscimo da qualidade a cada dia que passar. O período de ocupação não deverá 

ultrapassar o 4° dia após o início do pastejo, pois no 5° dia já haverá rebrota do pasto,esse broto será mais 

palatável e será facilmente consumido pelos animais, causando atraso na próxima rebrota. 

A área de pasto deverá ser dividida em piquetes, onde os animais permanecerão respeitando o período de 

ocupação entre 1 a 4 dias e o período de descanso (20 dias). O número de piquetes será definido de acordo com 

a seguinte regra. 

 

 
OBSERVAÇÃO 

É importante destacar que os animais não poderão permanecer por mais tempo, pois no quinto dia após a 

entrada já haverá o início da rebrota. Além disso, deixar o produtor livre pode levar a problemas, daí a 

importância de estabelecer regras para minimizar erros. No caso de haver sobras, teremos maior oferta no ciclo 

seguinte. 

 

 
 

 

Considera-se um pasto bem manejado quando há uma colheita de grande quantidade de forragem de boa 

qualidade, por meio de uma alta produção do pasto e com perdas reduzidas. Com relação ao manejo da 

pastagem, aliados a esses princípios básicos descritos acima, deverão ser levados em consideração 4 fatores que 

interferem direta e indiretamente na eficiência do pasto: 
 

 Temperatura. A forragem necessita de altas temperaturas para expressar seu potencial produtivo e, por 

isso, é chamada “tropical”. As forrageiras tropicais não conseguem ter eficiência na produção de massa 

quando estão sob temperaturas extremas (>35° C e <15° C). 

 Luminosidade. As forrageiras tropicais necessitam de luminosidade alta e constante (> 10 horas de luz) para 

produção de massa. Momentos com baixa luminosidade, devido a dias curtos ou dias nublados, terão um 

grande efeito negativo sobre essa produção. 

 Água. Este é um nutriente extremamente essencial para qualquer espécie forrageira. 

 Fertilidade de solo. Cada espécie forrageira tem suas necessidades mínimas de nutrientes no solo. Para 

obter alta produtividade do pasto, será necessário investir em adubação. 
 

O sistema de manejo da pastagem é dividido em: 
 

 Intensivo: O pastejo intensivo se resume à máxima eficiência da produção de forragem e à máxima 

eficiência da colheita da forragem com alto valor nutritivo. Essa eficiência será conquistada quando houver, 

além de temperatura e luminosidade favoráveis, a presença das chuvas e solo com alta fertilidade, o 

respeito ao ciclo vegetativo da espécie forrageira. Para o pasto intensivo, será necessário estabelecer 

corretamente o período de ocupação, período de descanso e resíduo pós pastejo. A alta fertilidade de solo 

deverá ser conquistada a médio e longo prazo, a partir do estabelecimento de metas mínimas, utilizando 

adubações, conforme descrito nas tabelas das próximas seções.  
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 Semi intensivo. Nesse sistema, temos os mesmos fatores do pastejo intensivo. A diferença está na 

adubação, podendo atingir as metas do intensivo no 1° ano. Essa é uma pastagem com menos exigências, 

pois será utilizada no período seco, quando provavelmente a forragem envelhecerá e perderá qualidade 

nutricional. Os períodos de ocupação e de descanso serão mais longos, mas será mantido o resíduo pós 

pastejo, essencial para uma rebrota eficiente. 

 Extensivo. Nesse sistema temos os mesmos fatores inerentes à produção de forragem, diferindo também 

do intensivo na adubação e necessitando apenas alcançar as metas do intensivo no 1° ano. O manejo 

extensivo não privilegia em nada a qualidade nutricional da forragem, pois a categoria animal que estará 

pastejando nessa área não tem grandes exigências nutricionais. Teremos um maior período de ocupação e 

de descanso, mas também será respeitado o resíduo pós pastejo.  

 

O sistema de arborização, adubação e cuidado do pasto é explicado no manual MAIS Pasto com Caatinga. 

 

4.2.1 VACAS EM LACTAÇÃO – PASTO ROTACIONADO  

 

Em um sistema de produção de leite, a Matéria Seca do pasto é a forragem mais barata para se produzir, 

mesmo no semiárido, o que ajudará a diminuir o custo operacional, pois o volumoso será o item de maior peso 

na dieta. Considerando que utilizaremos o pasto durante todo o ano, teremos diferenças apenas na forma de 

utilização e de consumo, a depender da época do ano. Faremos dois módulos de piquetes distintos nessa área, 

denominados da seguinte forma: 
 

1. Pastejo Rotacionado Intensivo para o período chuvoso (120 dias) 

2. Pastejo Rotacionado Sem intensivo para o período seco (245 dias) 
 

Será considerado, no período chuvoso, um consumo diário de 6,5 kg MS/animal/dia e, no período seco, 

teremos um consumo de 3,0 kg MS/animal/dia.  

Para efeito de cálculo, será considerado um consumo médio anual de 4,15 kg MS/animal/dia e uma 

produção média de 5200 kg MS/ha/ano. O valor de 4,15 kg MS/animal/dia é calculado fazendo a proporção 

entre os dias a pasto no período chuvoso (33%) e no período seco (67%), e multiplicando pelo consumo diário 

(33% * 6,5 kg MS + 67% * 3 kg MS = 4,15 kg MS). 

Também será considerado um aproveitamento de 87%, devido ao manejo e à fisiologia da planta, quando 

a vaca só consumirá forragem com no máximo 4 dias.  

O curto período de ocupação aumenta muito o aproveitamento da área, pois as vacas não perderão tempo 

fazendo o reconhecimento da área já que, quando entrarem em um novo piquete, irão logo consumir a forragem, 

gerando o mínimo de desperdício.  

A mudança das vacas em lactação do módulo 1 para o módulo 2 deverá ser feita quando não houver rebrota 

do pasto, tendo assim um aumento no período de descanso do módulo 1, para que ocorra a rebrota necessária. 

A área total necessária para as 9 vacas em lactação é demonstrada na Tabela 9. 

 
Tabela 9. Cálculo da área necessária de pasto rotacionado, 9 vacas em lactação durante 365 dias. 

 

 

Forrageira 
Consumo 
(kg MS) 

N° animais 
adultos 

Consumo 
diário  

(kg MS) 

Consumo 
12 meses 
(kg MS) 

Produção de 
forragem  

(kg MS/ha/ano) 

Aproveitamento 
da forragem 

(87%) 

Área 
necessária 

(ha) 

Buffel 4,15 9 37,35 13632,75 5200 4500 3,0 
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4.2.1.1 ROTACIONADO INTENSIVO - PERÍODO CHUVOSO (120 DIAS) 

 

Na área do pastejo intensivo, deverá existir uma área de lazer comum que o animal poderá acessar a 

qualquer momento, através de um corredor de acesso, onde deverá haver água de boa qualidade e em 

quantidade, além do núcleo mineral necessário para a categoria do rebanho em questão. Nesse método de 

pastejo, as pastagens serão divididas em piquetes, nos quais os animais serão frequentemente movimentados, 

observando-se períodos de ocupação e de descanso.  Esse método apresenta as seguintes características: 

 

 Propicia condições para maior eficiência da colheita e da utilização da forragem pelos animais. 

 Proporciona utilização do pasto no momento de maior equilíbrio entre disponibilidade (quantidade) e 

qualidade da forragem, sem prejudicar a sua vida útil. 

 Adoção de taxas de lotação mais altas. 

 Uso de fertilizantes. 

 Propicia maior uniformidade do pastejo. 

 Tem maior eficiência com uso de cerca elétrica (baixo custo). 
 

Como foi citado anteriormente, durante o período de chuva, o modelo MAIS Leite preconiza que deve-

se explorar intensivamente uma área específica de pasto (Pasto Intensivo), onde o solo deverá ser devidamente 

corrigido, adubado e manejado. Essa primeira área de Pasto Intensivo, que tem a premissa de maximizar a 

utilização da forragem, deverá estar com alta produção por hectare (até 4 t MS/ha num período de 120 dias), 20 

a 25% de MS, alta qualidade - principalmente em proteína - e utilizará lotação alta por hectare (5 UA/ha num 

período de 120 dias). A consequência de todas essas características é a diminuição da necessidade diária de 

palma no cocho e o custo com concentrado, ou seja, concentrado com menor teor de proteína. 

Nessa área, deverão ser manejadas apenas as vacas em lactação, pois elas têm uma demanda muito maior 

por alimento em quantidade e qualidade superior, devido à maior demanda nutricional da produção do leite, 

que é o objetivo final da atividade. Essa área é aquela que receberá também maior atenção para maximizar seu 

rendimento produtivo. Ela deverá estar localizada o mais próximo possível do centro de manejo, para diminuir a 

distância percorrida pelos animais entre a área de lazer e o piquete, diminuindo as perdas energéticas. Além 

disso, os animais deverão ter acesso a água de boa qualidade, se possível, localizada no centro da área de pastejo 

intensivo, na área de lazer. 

O que possibilita uma pastagem intensiva com sistema rotacionado intensivo, são alguns princípios como: 
 

 Aumento da fertilidade do solo. 

 Manejo de respeito ao período de descanso, à rebrota e ao resíduo pós-pastejo além da diminuição do 

tempo de pastejo em cada piquete. 

 Divisão em piquetes. 

Portanto, as vantagens do pastejo rotacionado são: 
 

 Maior produção de forragem. 

 Melhor aproveitamento da forragem. 

 Melhor qualidade da forragem. 

 Melhor conservação do solo. 

 Melhor administração do sistema. 

 Maior lotação animal. 
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No Pastejo Rotacionado Intensivo serão estabelecidas regras mínimas em relação ao manejo e à fertilidade, 

conforme foi especificado acima, no parágrafo 4.2. Todos esses fatores têm como objetivo obter a máxima 

produção de forragem, no período que ocorrerem as chuvas, tendo assim uma maior lotação nesse período. 
 

 Fertilidade 

A alta fertilidade de solo deve ser conquistada a médio e longo prazo, a partir do estabelecimento de metas 

mínimas, utilizando adubações químicas e orgânicas, como mostrado na tabela a seguir:  

 

Tabela 10. Adubação de pasto semi intensivo. 

Nutrientes 1° ano 2° ano 3° ano 

V % (saturação de bases) 60 70 80 

Fósforo (ppm) 10 20 30 

Potássio (% da CTC) 4 5 6 

Matéria Orgânica (%) 3 >3 >3 

 

 Período de descanso 

O período de descanso do Buffel deverá ser de no mínimo 20 dias, no período chuvoso, pois a forragem 

estará no ponto de equilíbrio entre quantidade/qualidade. No caso do período de estiagem, o período de 

descanso deverá se prolongar, visto que a forragem tem maior dificuldade em se restabelecer, evitando assim a 

morte da planta. 
 

 Altura do resíduo do pasto 

A altura de resíduo do capim Buffel deverá ser de 15 cm do solo, pois o capim deverá possuir um mínimo 

de reserva energética suficiente para realizar a rebrota. 
 

 Dias de ocupação 
 

 

 
 

 Figura 9. Sentido da lotação rotacional para garantir um fluxo ordenado dos animais nos piquetes. 
 

No Pasto Rotacionado Intensivo, deveremos priorizar a qualidade do pasto, aproveitando o período 

chuvoso e o período de ocupação, que idealmente é de apenas 1 dia e nunca poderá ultrapassar 4 dias. 

 

COMO CALCULAR A ÁREA DE PASTO INTENSIVO COM SISTEMA ROTACIONADO?  
 

A área de pasto intensivo deverá ser utilizada apenas durante o período chuvoso, durante anos com 

chuvas regulares ou enquanto houver capacidade de rebrota da planta. Nessa área, como dito anteriormente, 

deverão pastejar apenas as vacas em lactação. Para determinar a área mínima de pasto que deverá ser 
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manejada de forma intensiva, devemos considerar o consumo diário de 6,5 kg MS de pasto de cada vaca em 

lactação, reduzindo a quantidade de palma a ser fornecida aos animais. Consideramos que o pasto apresenta, 

em média, 20% MS durante o período chuvoso. 

No Pastejo Rotacionado Intensivo, consideraremos que durante o período de 120 dias em que teremos umidade, 

devido a chuvas normais, teremos também alta produção de forragem e estabeleceremos regras rígidas para a 

utilização dessa área. Para efeito de cálculo, consideramos que no pasto intensivo, utilizado durante o período 

chuvoso, haverá uma produção de forragem de 4 t MS/ha no ciclo total de 120 dias por ano. Cada ciclo terá 

duração de 21 dias, baseado no período de descanso, com um consumo de 6,5 kg MS por vaca. Essa produção 

está baseada em casos de sucesso já existentes, onde deveremos maximizar fatores como fertilidade de solo, 

manejo correto, período de ocupação e período de descanso, obtendo assim a máxima produção quando houver 

luminosidade, temperatura e chuva, com objetivo final de maximizar a quantidade e a qualidade da forragem, 

para atender às exigências às exigências nutricionais das vacas em lactação, categoria com maior exigência 

nutricional.  

Na Tabela 9 calculamos a área total necessária para as vacas em lactação. A Tabela 11 indica a área 

necessária para o pastejo intensivo dessas vacas.   

  

Tabela 11. Cálculo da área necessária de pasto intensivo,  

9 vacas em lactação durante o ciclo total de 120 dias. 

 

A área de pasto deverá ser dividida em piquetes, onde as vacas permanecerão por 1 dia no período chuvoso, 

garantindo a qualidade do pasto, e terão complementação nutricional no cocho, através do concentrado.  

A quantidade de piquetes deverá respeitar o período de ocupação (1 a 4 dias) e o período de descanso (20 dias). 

Portanto, segue abaixo o número ideal e o mínimo de piquetes: 

 

NÚMERO IDEAL DE PIQUETES 

(20 dias ÷ 1 dia) +1 = 21 piquetes 

 

NÚMERO MÍMIMO DE PIQUETES 

(20 dias ÷ 4 dias) + 1 = 6 piquetes 

 

COMO CALCULAR A TAXA DE LOTAÇÃO DO SISTEMA INTENSIVO?  
 

A taxa de lotação é calculada pela divisão da quantidade de Unidade Animal total da área pelo tamanho da 

área em hectare. Sendo assim, teremos: 
 

Tabela 12. Lotação animal do item intensivo. 

 

 

 

 
 

Forrageira 
Consumo (Kg 
MS/UA/dia) 

N° animais 
Adultos (UA) 

Consumo total 
(Kg MS/dia) 

Consumo total 
(Kg MS/ciclo) 

Produção 
Estimada (kg 

MS/ha no ciclo) 

Área 
necessária 

(ha) 

Buffel 6,5 9 58,5 7020 3900 1,8 

N° animais 
Adultos (UA) 

Área Intensivo  
(Ha) 

Taxa de lotação 
(UA/ha) 

9 1,8 5 
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4.2.1.2 PASTEJO ROTACIONADO SEMI INTENSIVO - PERÍODO SECO (245 DIAS)  
 

Essa área será pastejada também pelas vacas em lactação, só que durante o período seco (245 dias). A 

área do Pasto Rotacionado Semi intensivo permanecerá sem pastejo durante o período chuvoso, para poder 

acumular a forragem que servirá para todo o período seco. Durante o período seco, aumenta a necessidade 

das vacas em lactação de receber suplementação de palma no cocho, devido à falta de pasto de qualidade. 

Por isso, os animais permanecerão no centro de manejo, consumindo palma e concentrado, tendo acesso à 

sombra e água fresca, e só irão ao pasto semi intensivo à noite, após a ordenha da tarde, para corrigir o 

consumo de palma.  

Nessa área, teremos a forragem apenas como suplemento para corrigir principalmente a fibra da palma 

que, se consumida em excesso e fornecida de forma desbalanceada em relação aos outros nutrientes, poderá 

diminuir a digestibilidade do alimento, afetando diretamente a produção de leite. A área de pastejo semi 

intensivo terá 1,2 ha, que representa a diferença entre a área total das vacas em lactação, descrita na  

Tabela , e a área que será utilizada de forma intensiva, descrita na Tabela 11. 

É necessário demonstrar alguns conceitos importantes. Durante o período seco, o alimento principal 

é a palma. Por isso, nesse período, a demanda por qualidade e quantidade de fibra de gramíneas é baixa, 

pois representa apenas uma complementação alimentar. O objetivo do pasto semi intensivo é utilizar a 

fibra do próprio pasto exclusivamente para correção alimentar, e nã o como fonte nutritiva principal. Essa 

é a diferença principal entre o período seco e chuvoso. No período de chuva, a fonte principal da 

alimentação animal será o pasto e, por isso, a produtividade da área de pastejo intensivo precisará ser 

maximizada. No período seco, a fonte principal de alimentação será a palma e a área de pasto semi intensivo 

será somente um complemento.   

Por isso, técnicas para maximizar a fertilidade de solo, otimizar o manejo, diminuir os períodos de ocupação 

e aumentar o descanso não são estritamente necessárias no pasto semi intensivo, pois seu uso poderá não 

compensar o investimento. De qualquer forma, é importante evidenciar a necessidade de cuidar da pastagem 

para alcançar níveis médios de produtividade.  

Além de uma menor intervenção tecnológica para melhorar a quantidade e qualidade da forragem, não 

haverá pastejo nessa área durante o período das chuvas, o que diminuirá acentuadamente sua produtividade. 

Um segundo conceito importante é que a prática de pastejo semi intensivo leva a planta a avançar em seu 

estágio fenológico. Essa prática aumenta a porção de fibra, com aumento da porcentagem de matéria seca 

quando é armazenada na pastagem (técnica conhecida como feno em pé). Ela também influencia positivamente 

o acúmulo de massa seca e, negativamente, a composição química e a digestibilidade. Trabalhando pastos semi 

intensivos de capim Buffel, será possível garantir massa forrageira suficiente para atender o nível de consumo 

dos animais durante o período seco, pois esses precisarão de menos fibra do que no período de chuva.  

A pastagem semi intensiva terá, em média, de 70 a 80% de MS, com menor produção de forragem, pois 

não houve estímulo a produzir mais, pela falta do pastejo dos animais durante o período chuvoso. Por essa razão, 

o acúmulo de forragem será limitado e servirá como fonte de fibra para os animais durante o período de escassez 

de chuvas. Durante esse período, as vacas consumirão 6,5 kg MS de palma e apenas 3,0 kg MS de pasto. Os 

animais permanecerão durante todo o dia confinados, recebendo a palma picada e o concentrado no cocho e, 

durante a noite, serão mantidos no piquete de pasto semi intensivo, para corrigir a fibra da dieta. 

 

 Fertilidade 

A fertilidade do solo nesse sistema deverá ser conquistada a médio e longo prazo, a partir do estabele-

cimento de metas mínimas, utilizando adubações, como demonstrado na tabela a seguir:  
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Tabela 13. Adubação de pasto semi intensivo. 

Nutrientes 1° ano 

V % (saturação de bases) 60 

Fósforo (ppm) 10 

Potássio (% da CTC) 4 

Matéria Orgânica (%) 3 
 

 Período de descanso 

O período de descanso no Pastejo semi intensivo deve ser de 60 dias, pois o objetivo no pastejo é consumir 

apenas o necessário para corrigir a porção fibrosa da dieta. 
 

 Altura do resíduo do pasto 

A altura de resíduo do capim Buffel deve ser sempre de 15 cm do solo, pois o capim deve possuir um mínimo 

de reserva energética suficiente para realizar a rebrota. Caso o piquete já não suporte 4 dias de ocupação, haverá 

a redução do período de descanso. 
 

 Dias de ocupação 

O período de ocupação do Pasto semi intensivo deve ser de no máximo 6 dias, sempre respeitando a altura 

do resíduo pós pastejo. 
 

Seguindo a metodologia do pasto rotacionado utilizaremos um período de ocupação de 4 dias e um período 

de descanso de 60 dias. Baseado nesses dados podemos definir que teremos 16 piquetes nessa área, conforme 

fórmula abaixo: 

(60 dias ÷ 6 dias) +1 = 11 piquetes 
 

A área será menor pois o consumo do pasto também será menor. É importante observar que nesse período 

o animal estará consumindo mais palma e menos forragem. Os animais irão ao pasto apenas a noite para corrigir 

a fibra da dieta na base da palma que não possui fibra. 
 

4.2.2 VACAS SECAS – PASTO ROTACIONADO EXTENSIVO - DURANTE O ANO TODO (365 DIAS) 
 

As vacas secas terão uma área de pastagem de capim Buffel reservada apenas para elas. Essa área deverá 

conter alimento suficiente para dar segurança alimentar às vacas secas durante todo o ano. Vamos considerar 

um consumo médio diário das vacas secas de 6,5 kg de MS de forragem. 

As vacas secas são uma categoria com exigência nutricional apenas de manutenção, pois não são 

produtivas. Devido a essa pequena exigência, torna-se desnecessário investir em uma grande melhoria na 

qualidade e quantidade da pastagem. Por isso, técnicas para maximizar a fertilidade de solo, otimizar o manejo, 

diminuir os períodos de ocupação e aumentar o descanso não são estritamente necessárias no pasto extensivo, 

pois o investimento não  compensa. De qualquer forma, é importante destacar a necessidade de cuidar da 

pastagem, para alcançar níveis médios de produtividade. 

Diferentemente do pastejo extensivo explicado acima, haverá uma produtividade maior, devido ao pastejo 

durante o período chuvoso. Esse pastejo durante o período chuvoso estimulará uma maior produtividade, devido a 

um maior estímulo à rebrota. Haverá, portanto, uma produção esperada de 4 a 12 ton MS/ha/ano, com média anual 

de 50% de MS. Para efeito de cálculo, continuaremos considerando uma produção média de 5,2 ton MS/ha/ano. 
 

 Período de descanso 

O período de descanso no pastejo extensivo deverá ser de 60 dias, pois o objetivo no pastejo é consumir 

apenas o necessário para corrigir a porção fibrosa da dieta. 
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 Altura do resíduo do pasto 

A altura de resíduo do capim Buffel deve ser sempre de 15 cm do solo, pois o capim deverá possuir um 

mínimo de reserva energética suficiente para realizar à rebrota. Caso o piquete já não suporte 4 dias de 

ocupação, haverá a redução do período de descanso. 
 

 Dias de ocupação 

O período de ocupação do pasto extensivo deve ser de no máximo 4 dias, sempre respeitando a altura do 

resíduo pós pastejo. 
 

Tabela 14. Cálculo da área necessária de pasto para 5 vacas secas durante 365 dias. 

 

Seguindo a metodologia do pasto rotacionado, utilizaremos um período de ocupação de 4 dias e um período 

de descanso de 60 dias. Baseado nesses dados, poderemos definir que teremos 16 piquetes nessa área, conforme 

a fórmula abaixo: 

(60 dias ÷ 4 dias) +1 = 16 piquetes 

 

COMO CALCULAR A TAXA DE LOTAÇÃO DO PASTO ROTACIONADO EXTENSIVO? 
 

Considerando, portanto, que as 5 vacas (5 UA) pastejarão intensivamente durante 365 dias (período seco) do 

ano na área de 2,16 ha, poderemos, portanto, calcular a taxa de lotação que deve ser a meta para o planejamento: 

 

TAXA DE LOTAÇÃO DA PASTO EXTENSIVO PARA AS VACAS SECAS 

5 UA ÷ 2,63 ha = 

1,9 UA / há 

 

4.2.3 ANIMAIS JOVENS DURANTE O ANO TODO (365 DIAS) 

PASTO ROTACIONADO EXTENSIVO 

 

Essa área de capim Buffel será destinada aos animais jovens e também será utilizada como pastejo 

rotacionado, seguindo a mesma metodologia das áreas anteriores, considerando que os animais jovens 

representam 3,25 UA, incluindo as bezerras, as fêmeas em crescimento e as novilhas. O consumo alimentar 

médio é de 3% do seu Peso Vivo, o que dá uma média de 13,5 kg MS/UA/dia. 

Nessa área ficarão os animais com exigências nutricionais de manutenção e crescimento relacionadas ao 

peso. Devido a essa pequena exigência, será desnecessário investir em uma grande melhoria na qualidade e 

quantidade da pastagem. Por isso, técnicas para maximizar a fertilidade de solo, otimizar o manejo, diminuir os 

períodos de ocupação e aumentar o descanso não são estritamente necessárias no pasto extensivo, não 

compensando o investimento. De qualquer forma, é importante demonstrar a necessidade de cuidar a pastagem 

para alcançar níveis médios de produtividade.  

Haverá, portanto, nessa área, uma produção média esperada de 5,2 ton MS/ha/ano, com média anual de 

50% de MS. Esse pastejo durante o período chuvoso poderá estimular uma maior produtividade, devido ao maior 

estímulo à rebrota.  
 

Forrageira 
Consumo 
(kg MS) 

N° animais 
adultos 

Consumo 
diário  

(kg MS) 

Consumo 
12 meses 
(kg MS) 

Produção de 
forragem  

(kg MS/ha/ano) 

Aproveitamento 
da forragem 

(87%) 

Área 
necessária 

(ha) 

Buffel 6,5 5 32,5 11862,50 5200 4500 2,63 
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 Fertilidade 

A alta fertilidade de solo deverá ser conquistada a médio e longo prazo, a partir do estabelecimento de 

metas mínimas, utilizando adubações químicas e orgânicas, como demonstrado na tabela a seguir:  
 

Tabela 15. Adubação de pasto extensivo. 

Nutrientes 1° ano 

V % (saturação de bases) 60 

Fósforo (ppm) 10 

Potássio (% da CTC) 4 

Matéria Orgânica (%) 3 

 

 Período de descanso 

O período de descanso no pastejo extensivo deverá ser de 60 dias, pois o objetivo no pastejo será consumir 

apenas o necessário para corrigir a porção fibrosa da dieta. 

 

 Altura do resíduo do pasto 

A altura de resíduo do capim Buffel deverá ser de 15 cm do solo, pois o capim deverá possuir um mínimo 

de reserva energética suficiente para realizar a rebrota. Caso o piquete já não suporte 4 dias de ocupação, 

haverá a redução do período de descanso. 

 

 Dias de ocupação 

O período de ocupação do pasto extensivo deve ser de no máximo 4 dias, sempre respeitando a altura do 

resíduo pós pastejo. 

 

Tabela 16. Cálculo da área necessária de pasto para 5 vacas secas durante 365 dias. 
 

 

Seguindo a metodologia do pasto rotacionado iremos utilizar um período de ocupação de 4 dias e um 

período de descanso de 60 dias. Baseado nesses dados podemos definir que teremos 16 piquetes nessa área, 

conforme fórmula abaixo: 

 (60 dias ÷ 4 dias) +1 = 16 piquetes 

 

COMO CALCULAR A TAXA DE LOTAÇÃO DO PASTO ROTACIONADO EXTENSIVO? 

 

Considerando, portanto, que as 3 novilhas, 2 fêmeas em crescimento e 2 bezerras (3,25 UA) irão pastejar 

intensivamente durante 365 dias (período seco) do ano na área de 3,56 ha, poderemos, portanto, calcular a taxa 

de lotação que deve ser a meta para o planejamento: 

 

TAXA DE LOTAÇÃO DA PASTO EXTENSIVO PARA AS VACAS SECAS 

3,25 UA ÷ 3,56 ha = 

 0,9 UA / ha 
 

Forrageira 
Consumo 
(kg MS) 

N° animais 
jovens 

Consumo 
diário  

(kg MS) 

Consumo 
12 meses 
(kg MS) 

Produção de 
forragem  

(kg MS/ha/ano) 

Aproveitamento 
da forragem 

(87%) 

Área 
necessária 

(ha) 

Buffel 13,5 3,25 43,9 16023,5 5200 4500 3,56 
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Tabela 17. Resumo das áreas de pastagem. 

Categorias 
Quantidade de 

animais 
Unidade animal 

por categoria 
Período Área 

Vacas em lactação 9 9 
120 1,8 

245 1,2 

Vacas secas 5 5 365 2,63 

Novilhas prenhes 3 

3,25 365 3,56 Fêmeas em crescimento 2 

Bezerras 2 

Total 21 17,25 ----- 9,19 

 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DA ÁREA DE FENO PARA ULTRAPASSAR OS  

2 ANOS DE ESTIAGEM A CADA 5 ANOS 

 
 

4.3.1 FENAÇÃO 
 

A fenação é um processo de conservação de alimentos, baseado na rápida desidratação da forragem, que 

impedirá o seu apodrecimento da forragem e manterá a maior parte do seu valor nutritivo. 

O processo de fenação leva em média 3 dias e o feno pode ser armazenado de um ano para o outro, se bem 

feito e armazenado.   

 
 

4.3.2 ESCOLHA DA GRAMÍNEA  
 

CAPIM MASSAI (Panicum maximum cv. Massai) 

 
 

4.3.3 CICLO PRODUTIVO DO CAPIN MASSAI 
 

O Capim Massai é bastante resistente à estiagem prolongada. Este é o cultivar menos exigente em 

fertilidade de solo e mais eficiente na utilização dos nutrientes, podendo ser cultivado em solos ácidos com índice 

de saturação das bases acima de 40% e 5 mg/dm³ de fósforo. O Capim Massai cobre bem o solo, sendo melhor 

nesse aspecto que os demais cultivares. Apresentando também uma rápida rebrota após a desfolha. É palatável 

e indicado para bovinos ovinos, caprinos e equinos, sendo bem aproveitado por todas essas espécies, além de 

ser indicado para a produção de feno. 

 Os passos para implantação das áreas de capim estão descritos no manual do sistema MAIS Pasto com 

Caatinga. 

 
 

4.3.4 CARACTERÍSTICAS DA ESPÉCIE ESCOLHIDA 
 

 O Capim Massai é um híbrido espontâneo entre o Panicum maximum e Panicum infestum, coletado na 

Tanzânia, na África, lançado pela Embrapa (CNPGC) em 2001. É o cultivar de P. maximum de menor porte, 

formando touceiras com altura média de 60cm e apresentando folhas finas, medindo 1cm de largura. Por ser um 

híbrido entre duas espécies, apresenta inflorescência intermediária entre a panícula e o racemo. As espiguetas 
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são pilosas, com metade da superfície externa arroxeada. O Massai é o cultivar de Panicum mais resistente à 

cigarrinha das pastagens. 

4.3.5 PRODUTIVIDADE MÉDIA ESPERADA  

 

Estamos considerando 5,5 t MS/ha/corte devido ao índice pluviométrico. O sistema de produção de feno 

está projetado para utilizar uma área de 1,0 ha, realizando 2 cortes por ano.4,3 

 

4.3.6 CÁLCULO DA ÁREA DE FENO  

 

O MAIS prevê um período de 2 anos de estiagem a cada 5 anos. Nestes dois anos faremos um confinamento 

quase total dos animais, utilizando bastante palma, concentrado e o feno. A área de produção de feno produzirá 

o alimento ao longo de 5 anos, exclusivamente durante o período chuvoso, com uma previsão de 2 cortes por 

ano, com objetivo de armazenar a fonte de fibra para os 2 anos de estiagem. Para efeito de cálculo, vamos 

considerar uma produção por 4 anos, pois o primeiro ano será de implantação da área de feno. A adubação da 

área de feno é igual à de pasto intensivo. 

 

Tabela 18. Adubação da área de feno. 

Nutrientes 1° ano 2° ano 3° ano 

V % (saturação de bases) 60 70 80 

Fósforo (ppm) 10 20 30 

Potássio (% da CTC) 4 5 6 

Matéria Orgânica (%) 3 >3 >3 

 

 

OBSERVAÇÃO 
 

A produção de feno e a resiliência climática só serão alcançadas com preparação e armazenamento de 

alimentos nos anos com pluviosidade média. 

 

 

Na área de feno, será plantado capim Massai, com uma expectativa de produzir em torno de 5500 kg 

MS/ha por corte, prevendo dois cortes por ano, somando um total de 11000 kg MS/ha/ano. Essa área deverá 

ser cercada e não será pastejada por animais. A partir da análise de solo, deverá ser corrigida e adubada, 

sempre buscando o máximo da produção por hectare. Embora consideremos o mínimo de 2 cortes por ano, 

poderemos chegar a 6 cortes, desde que essa área seja tratada como a área de pastejo intensivo e haja maior 

quantidade de chuvas. 

Nos 2 anos de estiagem, o rebanho terá como base alimentar a Palma Forrageira e o feno será uma fonte 

de fibra para suplementar a dieta. Consideramos um consumo de 3 kg de MS/dia de feno por vaca adulta e 

novilhas, e 1,5 kg MS/dia por animal jovem. Em uma área de 1 Ha corrigida e adubada, haverá condições de 

produzir e armazenar feno para chegar ao volume necessário para alimentar os animais ao longo de 2 anos de 

estiagem. Com todo esse feno produzido e armazenado, será possível manter o rebanho confinado por 730 dias, 

já considerando 10% de perdas gerais, desde que haja suplementação com palma adensada e concentrado. A 
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área de produção de feno poderá ser mais distante do centro de manejo, pois as áreas próximas deverão ser 

utilizadas para pastejo e implantação da área de palma adensada.  

 

Tabela 19. Cálculo da Necessidade de feno para dar segurança alimentar para 2 anos de estiagem. 

Categorias 
N° 

animais 

Necessidade de 
feno (kg 

ms/dia/animal) 

Necessidade 
de feno (kg 

ms/dia) 

Necessidade 
por ano 

(kg ms/ano) 

Necessidade 
por 2 anos 

(kg ms/ano) 

Necessidade 
por 2 anos + 
10% perdas 

Vacas em lactação 9 3 27 9855 19710 21681 

Vacas secas 5 3 15 5475 10950 12045 

Novilhas prenhes 3 3 9 3285 6570 7227 

Fêmeas em crescimento 2 1,5 3 1095 2190 2409 

Bezerras 2 1,0 2 730 1460 1606 

Total 21 11,5 56 20440 40880 44968 

 

Tabela 20. Cálculo da área necessária de feno para segurança alimentar durante 2 anos de estiagem. 

Necessidade total 
(kg MS/ano) 

Produção por corte 
(kg MS) 

Ciclo de cortes, anos 
(resiliência) 

N° cortes por ciclo Área necessária (Ha) 

44968 5500 4 2 1,0 

 

 

4.4 CERCAMENTO DOS PIQUETES 

 

Para o cercamento da propriedade, serão utilizados vários tipos de material, como cercas vivas, arames 

farpados, arames lisos, telas campestres, cercas elétricas, cercas de madeira juntas, cercas de varas amarradas 

com arame liso etc. 

Devido ao alto requerimento de cercas para os piquetes, será necessário utilizar cerca elétrica, que 

poderá ser instalada com luz elétrica ou com luz solar devido à economia em sua construção e no consumo  

de madeira. No sistema descrito acima, haverá 69 piquetes ao todo, somando um total de 5,6 km de cerca 

elétrica. Considerando um custo de aproximado de R$ 1000,00 por km, o investimento total será de  

R$ 5600,00.  
 

Na cerca elétrica iremos utilizar: 
 

 1 eletrificador a energia elétrica ou solar 

 1 kit para-raio 

 2 kit aterramento 

 1 estaca a cada 15 metros 

 1 fio eletrificado a 90 cm do chão  

 1 fio neutro a 45 cm do chão 
 

Podemos utilizar: 
 

 O arame liso apropriado 

 O fio eletro plástico de menor custo 
 

As vantagens da cerca elétrica são:  
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 Um custo aproximado de 40 a 50% menos da cerca de arame farpado (tradicional) 

 Rapidez na instalação  

 

As desvantagens são:  
 

 A cerca elétrica não se apresenta aos animais como uma barreira física, e mais uma barreira psíquica e, por 

isso, todo animal que chegar à propriedade precisará passar pelo curral escola, ou seja, um curral pequeno 

eletrificado com a mesma voltagem da cerca elétrica, onde o animal, através do choque aprende a respeitar 

a cerca na pastagem. 

 Falta de umidade nos aterramentos. 

 Exige mão de obra especializada para construção (problema resolvido com treinamento do produtor). 

 Precisa de uma manutenção constante, verificação de voltagem, fios quebrados, vegetação roubando corrente, etc. 

 

Uma das falhas mais comuns na construção de cerca elétrica é o aterramento, que precisa da utilização de 

bons condutores com corrente de alta voltagem para o fechamento do circuito para garantir a eficiência do 

sistema. As gramíneas também não devem tocar no fio eletrificado posto a 90 cm do chão. 

 

 
 

 Figura 10. Instalação da cerca elétrica. 

 

4.5 PALMA FORRAGEIRA 
 

A palma forrageira é um alimento essencial para produção de leite no semiárido. Ela é rica em carboidratos 

solúveis (energia), além de ser uma planta altamente produtiva para a região semiárida, desde que seja cultivada 

intensivamente e tratada como cultura nobre. A palma nada mais é que uma fonte energética com alto conteúdo 

hídrico auto armazenável, ou seja, pode ser colhida no momento da necessidade.  
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 Figura 11. Palma forrageira. 

 

A área de palma forrageira dependerá do volume de consumo diário estimado. Para calcular a necessidade 

de palma e, a partir dela, calcular a área necessária para dar segurança ao rebanho por 2 anos de estiagem a 

cada 5 anos, será necessário saber a % MS e a produtividade por hectare. 

O cálculo da área é feito usando os seguintes princípios: 

 

 Para garantir o fornecimento de palma durante os 2 anos de estiagem a cada 5 anos, onde provavelmente 

haverá pouca oferta de pasto, calcularemos a palma baseada no período seco. Considerando 10% MS na 

palma e o consumo no período seco de 6,5 kg MS/dia de palma forrageira por cada UA (unidade animal = 

450kg peso vivo), haverá um consumo de 65 Kg Palma in natura/dia.  

 

 Produtividade média: 300 ton/ha/ano de palma. Essa produtividade média é conquistada da seguinte forma: 
 

o Utilização da tecnologia de adensamento, criada pela a Embrapa Gado de Leite 

o Plantar no mínimo 72 mil mudas por hectare, utilizando modelo de plantio em baralho, com espaçamento 

de 1,40 metro entre linhas e 10 raquetes por metro linear, ou fazendo baralho duplo (20 raquetes por 

metro linear) e plantando assim: 144 mil mudas por hectare, com o mesmo espaçamento. 

o Fazer as devidas correções e adubações recomendadas após análise de solo. 

o Efetuar o plantio em curva de nível melhorando a absorção e infiltração de água no solo e evitando a 

erosão. 

o Manter o controle das ervas daninhas através de capina seletiva e usando métodos sustentáveis. 

o Adubação  

 24 sacos de superfosfato simples na fundação 

 Mínimo de 3 kg de esterco por metro linear pós plantio 

 40 gr de ureia por metro linear 
 

 Prefira a utilização da Palma Miúda (espécie nopalea), por ser resistente à Cochonilha do Carmin, que se 

alimenta da planta e não tem controle conhecido. 

 

 Ciclo produtivo de corte da palma: a cada 12 meses. Portanto, a área deve ser calculada para o primeiro e 

segundo ano, já que o 3° ano será atendido pela rebrota do 1° ano. Sabe-se que a palma tem alta 

produtividade no período de 12 meses e, se cortada sempre, terá sua produtividade mantida ou 

aumentada, mas se não for cortada perderá produtividade e só voltará a produzir mais após o corte, 

portanto, deve-se utiliza-la durante todo o ano. 
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É importante evidenciar que a Palma Forrageira diminui sua produtividade se, depois de 12 meses, não for 

cortada. É possível que a estiagem demore mais de 5 anos para chegar e, nesse caso, o produtor, para manter a 

alta produtividade do palmal, deverá cortar e vender o excedente, criando uma receita maior do que a prevista. 

Outra opção é desidratar a palma e armazená-la como alimento energético. O modelo MAIS é adaptável e é 

necessário avaliar caso a caso e flexibilizar as áreas, dependendo da resposta produtiva e do nível e capacidade 

organizacional do produtor. 

Todo planejamento precisa do cálculo da área necessária para alcançar os objetivos finais do produtor, mas 

a execução do planejamento deverá acontecer de acordo a disponibilidade de recursos e de tempo de cada 

produtor. O cálculo da necessidade de palma do rebanho considera sempre o máximo consumo durante todo o 

ano, para garantir a sustentabilidade por 2 anos de estiagem a cada 5 anos. 

. 

 

Tabela 21. Cálculo da área de Palma adensada – cada 1 ano dos 5 anos normais.  

* As vacas comem 65 kg/dia no período seco (245 dias), mas no período chuvoso (120 dias) comem 30 kg/dia, 

dando uma média anual de 53,5 Kg/dia. 

Categorias 
N° 

animais 

Consumo 
diário/animal / 

média ano 

Consumo 
diário total 

Consumo por ano 
(ton) 

Consumo por ano 
(ton) 

10% perdas 

Vacas em lactação 9 53,5* 481,50 175.747,50 193.322,25 

Vacas secas 5 53,5* 267,50 97.637,50 107.401,25 

Novilhas gestantes 3 25 75,00 27.375,00 30.112,50 

Fêmeas em crescimento 2 15 30,00 10.950,00 12.045,00 

Bezerras 2 10 20,00 7.300,00 8.030,00 

Total 21 157 874 319.010 350.911 

 

A área de palma adensada necessária para alimentar o rebanho durante os 5 anos que antecedem ao 

período previsto de 2 anos de estiagem é de aproximadamente 350 toneladas já considerando 10% de perdas. 

Baseado na produtividade média esperada de 300 ton MO/ha/ano temos a necessidade de implantar 

aproximadamente 1,17 ha de palma para suprir a necessidade do rebanho anualmente. 
 

Área de palma implantada no 1° ano = 1,17 hectares 
 

É preciso descobrir a necessidade de palma do rebanho durante os 2 anos de estiagem previstos a cada 5 

anos, para calcular qual ampliação deverá ser feita anualmente, para garantir sustentabilidade ao rebanho e 

renda ao produtor.  
 

Tabela 22. Cálculo da área de Palma adensada – 2 anos de estiagem.  

*Durante a estiagem o consumo de palma será de 65 kg/animal/dia. 

Categorias 
N° 

animais 
Consumo 

diário/ animal 
Consumo 

diário total 
Consumo por 

ano (kg) 
Consumo por 

2 anos (kg) 

Consumo por 2 
anos (kg) 10% 

perdas 

Vacas em lactação 9 65* 585 213.525,00 427.050,00 469.755,00 

Vacas secas 5 65* 325 118.625,00 237.250,00 260.975,00 

Novilhas gestantes 3 40 120 43.800,00 87.600,00 96.360,00 

Fêmeas em 
crescimento 

2 15 30 10.950,00 21.900,00 24.090,00 
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Bezerras 2 10 20 7.300,00 14.600,00 16.060,00 

Total 21 165 1080 394.200 788.400 867.240 

 

Após calcular a necessidade anual de palma dos animais, será preciso dividir esse valor pela produ-

tividade estimada do Palmal, para descobrir qual a área necessária para dar segurança ao rebanho por 1 

ano apenas. 

Área de palma para 2 anos de estiagem 

867,240 ton ÷ 300 ton Palma/ha/ano = 2,89 ha Palma adensada  
 

Após descobrir que o produtor precisará de 2,89 hectares de palma adensada para garantir a alimentação 

volumosa durante 2 anos de estiagem, será necessário calcular a necessidade de ampliação do palmal a partir 

do 2° ano ao 5° ano do projeto. No MAIS Leite, a área de segurança alimentar precisa ser implementada em até 

5 anos.  Se considerarmos que a área a ser plantada no primeiro ano é de 1,17 Ha, nosso déficit ficará em 1,72 

Ha de palma. Restarão, portanto, 4 anos para fazer a ampliação, ou seja: 

 

Necessidade anual de ampliação: 

2,89 ha – 1,17 ha = 1,72 ha 

1,72 ha ÷ 4 anos = 0,43 ha/ano 

 

Portanto, será necessário sentar com o produtor e montar o cronograma de atividades de implantação e 

crescimento da área de Palma, para alcançar a área total já calculada. O produtor deverá programar o plantio 

de acordo com sua capacidade de investimento. Seguindo todas as recomendações, será possível aumentar a 

produtividade da palma para 400 ton/ha/ano ou mais, conseguindo reduzir a área total de palma para 2,16 

hectares, para 2 anos de estiagem a cada 5 anos, em vez dos 2,89 calculados. Para entender como maximizar a 

produtividade da Palma, será preciso seguir a orientação técnica de adensamento e adubação descrita acima. 
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5 DIMENSIONAMENTO DO RECURSO HÍDRICO 
 

5.1 CÁLCULO DA NECESSIDADE ANUAL DE ÁGUA 
 

A preservação da água é uma necessidade para a sobrevivência das espécies vivas na Terra. Quando se fala 

em água, é preciso considerar a quantidade e a qualidade, daí a necessidade de adotar medidas que garantam 

esses dois aspectos essenciais. Considerando que a água é a grande responsável pelo processo de higienização, 

o uso da água de má qualidade nessas atividades se torna um importante meio de contaminação, principalmente 

do leite, levando à perda de sua qualidade.  

 

   

 Figura 12. Barreiro trincheira. 

 

A água na propriedade rural tem várias finalidades: 
 

 Consumo humano 

 Consumo dos animais 

 Irrigação 

 Limpeza de equipamentos e utensílios 

 Instalações 

 

Torna-se, portanto, extremamente importante na atividade leiteira o cálculo da necessidade hídrica da 

propriedade leiteira, para oferecer segurança a todo o projeto. O consumo de água é alterado pelos seguintes 

fatores:  
 

 Categoria animal 

 Estágio da lactação 

 Produção de leite 

 Temperatura. 

 

Para efetuar o cálculo da necessidade hídrica da propriedade, é necessário analisar o consumo de acordo 

com as seguintes recomendações: 
 

 Vacas em lactação – 80 a 100 litros/dia 

 Vacas secas – 60 a 80 litros/dia 

 Novilhas gestantes – 40 a 60 litros/dia 

 Bezerras em crescimento – 5 a 25 litros/dia 
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Para o cálculo da necessidade hídrica, deve-se considerar também a água armazenada, que será ingerida 

pelos animais via palma forrageira: 
 

 3,4 hectares x 300 ton. x 0,90 (90%) agua = 918 mil litros. 

 

Tabela 23. Cálculo da necessidade hídrica – 2 anos de estiagem. 

Categoria 
N° 

animais 

Consumo 
diário / 

animal (litros) 

Consumo via 
palma / 

animal (litros) 

Déficit diário 
total / animal 

(litros) 

Necessidade 
diária total 

(litros) 

Necessidade 
anual (litros) 

Necessidade 2 
anos estiagem 

(litros) 

Vacas em 
lactação 

9 90 58,5 31,5 283,50 103477,5 206955 

Vacas secas 5 70 58,5 11,5 57,50 20987,5 41975 

Novilhas 
prenhes 

3 50 36,0 14,0 42,00 15330 30660 

Fêmeas em 
crescimento 

2 20 13,5 6,5 13,00 4745 9490 

Bezerras 2 20 13,5 6,5 13,00 4745 9490 

Total 21 250 180 70 409,00 149285 298570 

 

Após descobrir o volume hídrico total consumido pelos animais durante 2 anos de estiagem, será necessário 

calcular o tamanho necessário do reservatório para armazenar esse montante. Utilizaremos o Barreiro 

Trincheira, escolhido como primeira opção por seu formato com menor superfície de contato com o sol, o que 

diminui a evapotranspiração, além de ter uma relação custo/benefício maior dentre os demais.  

Considerando que o consumo total dos animais será por volta dos 507 m³ por ano e que, devido ao maior 

consumo de palma no período de estiagem, a ingestão indireta será de aproximadamente 358 m³ por ano e 

ficará um déficit de 149 m³ por ano. Baseado nesse dado e, como prevemos 2 anos de estiagem a cada 5 anos, 

haverá, portanto, uma necessidade total de armazenar 300 m³ de água, para garantir a sustentabilidade hídrica 

dos animais.  

Tomando como exemplo um Barreiro Trincheira com capacidade de armazenar 600 m³ de água e, tendo 

evapotranspiração anual de 200 m³, haverá a necessidade de implantar 1,5 barreiros trincheira, totalizando 900 

m³. Diminuindo a evapotranspiração de 400 m³, através de sombreamentos ou lonas, teríamos um saldo de 500 

m³, que atenderia às necessidades do rebanho e ainda sobrariam 200 m³. 

Os Barreiros Trincheiras deverão ser muito bem cercados e protegidos, para evitar acidentes, e a água 

armazenada deverá ser retirada através de bomba e canalizada para um reservatório menor, facilitando sua 

distribuição pela pastagem, através de bebedouros práticos e baratos. A cloração da água melhora  sua qualidade 

e, consequentemente, o consumo por parte dos animais e a redução do índice de doenças. O fluxo de água nos 

bebedouros deverá permitir que ela seja renovada duas vezes ao dia, além de oferecer água pura e em 

quantidade suficiente para todas as categorias animais.
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6 DIMENSIONAMENTO DO CENTRO DE MANEJO E IMPLEMENTOS 
 

O Centro de Manejo deverá estar localizado no centro da área produtiva, na intenção de facilitar e encurtar 

o acesso dos animais, já que estes devem ser os maiores beneficiados. A área de palma adensada e a área de 

pasto rotacionado intensivo deverão estar localizadas em volta e o mais próximas possível do centro de manejo. 

Essas áreas serão acessadas através de um corredor que ligará o centro de manejo aos piquetes, bem como à 

área de lazer, onde haverá sombra, água e um cocho para consumo de mineral. 

Como regra geral, um dos maiores problemas da atividade leiteira são os erros no momento de construir e 

investir em estruturas, máquinas e equipamentos que, na maioria das vezes, são caros e desnecessários. As 

instalações deverão ser simples, duráveis, de baixo custo, funcionais e do menor tamanho possível. As 

instalações mais comuns são. As instalações mais comuns são:  

 Currais de manejo em madeira com pequeno tronco de contenção. 

 Depósito para armazenamento de forragem em alvenaria. 

 Sala de ordenha com sala de espera em cimento, com cobertura em madeira ou tijolo. 

 Curral ou galpão de chão para suplementação alimentar, com cerca em madeira, equipado com espaço 

coberto para picadeira de palma, ou capim. 

 Galpão fechado em madeira com teto em tijolo, para máquinas e equipamentos. 

No caso do módulo mínimo precisamos ter: 

 Ordenha mecânica. 
 

O produtor deverá ter um galpão para instalar a ordenha mecânica. Esse galpão deverá ser coberto e terá 

5 metros de largura e 8 metros de comprimento. No galpão, haverá sala de ordenha e sala de espera conjugadas 

e, na lateral, a sala de resfriamento. O chão deverá ser de cimento.  
 
 

 

   
 Figura 13. Exemplos de salas de ordenha da agricultura familiar. 

 
 

 

 

 

 Figura 14. Planta baixa de uma área de ordenha. 

É importante minimizar os custos usando materiais 

mais caros como alvenaria e cimento nas áreas que 

podem afeitar diretamente a higiene do leite. 
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Geralmente, a empresa fabricante dos equipamentos de ordenha planejam o projeto técnico. De posse  

do projeto, será possível consultar um técnico especializado no assunto para obter mais uma opinião. Ao 

recomendar a aquisição do equipamento de ordenha, o principal é comprar de empresa que tenha assistência 

técnica e peças de reposição na região.  

 

6.1 IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS  
 

A mecanização é importante para diminuir o trabalho manual e aumentar a eficiência produtiva.  

Os implementos mecânicos necessários são:  
 

 

Forrageira combinada 

A picadora fatiadora conjugada corta e tritura 

forragens com uma velocidade muito maior em 

comparação ao trabalho manual. Seu benefício é 

realizar essas ações de maneira muito rápida e com 

baixo custo de operação. Sua manutenção deverá ser 

feita cuidadosamente e a troca de implementos 

poderá ser um custo futuro, mas não frequente. 

Diminui o trabalho manual de fatiar palma e também 

tritura forragens para o armazenamento e para a 

alimentação dos animais. Com essa tecnologia, o(a) 

produtor(a) conseguirá armazenar (ensilar) mais 

alimentos para os períodos secos e de estiagem, 

associada ao uso de máquinas para ensacar silagem a 

vácuo ou pelo uso de silos horizontais tipo “trincheira. 

 

 

 Figura 15. Uma forrageira. 

 

 

Motocultivador com implementos  

(carretinha, sulcador, conjunto de rodas, conjunto 

enxada carpinadeira) 

O motocultivador faz trabalhos de cultivo, revol-

vimento do solo, sulcação, tração de implementos e 

transporte de cargas até 500 kg, dentro da proprie-

dade. Seu benefício é a execução dessas ações de 

maneira muito rápida e com baixo custo de operação. 

Sua manutenção deverá ser feita cuidadosamente e a 

troca de implementos poderá ser um custo futuro, 

mas não frequente. O motocultivador deverá ser 

acompanhado por uma carretinha, para o transporte 

de forragens cortadas e outros insumos dentro da 

propriedade. Diminui o trabalho manual. Com essa 

tecnologia, o(a) produtor(a) conseguirá aumentar a 

eficiência de seu trabalho, priorizando atividades como 

planejamento, estocagem de alimento, comercialização, 

entre outras. 

 

 
 

 Figura 16. Um motocultivador. O teste sobre o uso do motocul-

tivador foi feito através de testes piloto durante diferentes fases do 

projeto Adapta Sertão, demonstrando a sua funcionalidade e 

flexibilidade. 
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Roçadeira 

A roçagem é a “colheita” das forragens. Esse equipamento diminui em até 90% o tempo de roçagem, em 

comparação ao corte manual. Diminui o trabalho manual, aumenta o rendimento e o resultado. Com essa 

tecnologia, o(a) produtor(a) conseguirá aumentar a eficiência de seu trabalho, priorizando atividades como 

planejamento, estocagem de alimento, comercialização, entre outras. 

 

Ordenha Mecânica 1 conjunto Balde ao pé  

Dependendo do volume de produção, a ordenha manual é uma das atividades mais cansativas e demoradas 

na produção agrícola, além de gerar um risco de contaminação muito grande. Com uma ordenha mecânica, o(a) 

produtor(a) poderá poupar tempo e energia para se dedicar a outras atividades mais importantes, como gestão 

do rebanho, controle de produção, controle de sanidade e nutrição dos animais. 

 

Resfriador 500 litros  

Com temperaturas altas, como na área dos trópicos, é difícil garantir um leite de boa qualidade, pois o 

processo de ordenha, espera e transporte pode demorar bem mais que 2 horas. A mudança climática tem tornado 

isso mais difícil com a elevação da temperatura. A evidência desse fato é que a maior parte do leite hoje produzido 

na região semiárida é usada ou no processo de pulverização (leite em pó) ou no processo de longa conservação 

(UHT). Produtos de maior valor agregado como queijos frescos de alto padrão e leite pasteurizado não são 

produzidos na região de forma legalizada. O uso de resfriadores ameniza esses impactos, trazendo mais qualidade 

e controle ao processo produtivo e permitindo que as cooperativas e produtores diversifiquem a produção. 

 

Sistema de bombeamento e tubulação; irrigação eficiente  

O bombeamento de água é a forma mais prática e imediata de captar recursos hídricos a longa distância ou 

em profundidade, para um bebedouro ou uma área que precisa de irrigação. O benefício do bombeamento 

mecânico é altíssimo. Em áreas com acesso a uma fonte de água mais permanente, o bombeamento conectado 

a um sistema de irrigação eficiente, com baixo desperdício de água, como o gotejamento, poderá tornar a 

atividade pecuária extremamente produtiva, através da intensificação das áreas. 

 

Sistema de sanitização de água 

Várias pesquisas apontam que, durante os últimos 50 anos, o volume anual de precipitação em várias regiões 

do semiárido diminuiu entre o 20% e 30%, enquanto as temperaturas médias aumentaram mais de 1°C.  Por causa 

dessa mudança, a probabilidade das secas e de períodos de estiagens mais prolongados está aumentando a cada 

ano. Isso implica automaticamente em uma diminuição de disponibilidade tanto de água de chuva quanto de água 

do subsolo, pelo menor volume de chuvas e temperaturas maiores. Por isso, o uso de águas de menor qualidade, 

como águas salobras ou carregadas de sais, torna-se uma medida necessária para melhorar a convivência com a 

provável intensificação dos períodos secos, possibilitando o uso de água para suprir as necessidades hídricas dos 

animais e para irrigar cultivos agrícolas que não poderiam ser usados, pelo alto conteúdo de sais. A mudança do 

clima está diminuindo a disponibilidade de água e, por isso, será necessário usar água de qualidade inferior. 
 

Barreiro trincheira 

Os barreiro-trincheiras são tanques de forma retangular. Geralmente, são longos e estreitos, lembrando 

uma trincheira, com o fundo cavado no solo de pedra ou argila, para não vazar água. Ele serve para armazenar a 

água da chuva, que vem canalizada através de um canal que levará o escoamento superficial por dentro do 

barreiro. Ele serve para segurança hídrica dos animais e também, para tornar pequenas áreas produtivas.  
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Caixa d’água de 500 litros 

É a caixa que armazena a água necessária para o consumo diário dos animais. É uma medida fundamental 

para satisfazer uma necessidade básica dos animais. 

 

Pulverizador costal com pistol dosadora 

O pulverizador é necessário para a aplicação de remédios orgânicos, quando houver ataques de pragas  a 

algumas das forrageiras cultivadas dentro da propriedade. 

 

Balança de 100 kg 

O uso da balança é necessário para pesar a produção agrícola, pesar animais de pequeno porte e verificar 

o ganho de peso, pesar a alimentação fornecida aos animais e a adubação fornecida à lavoura. Com isso, o 

produtor poderá criar uma referência para comparar diferentes ações e manejos adotados, ajudando no 

processo produtivo adotado. Com o monitoramento proporcionado por essa tecnologia, o(a) produtor(a) 

conseguirá entender melhor o próprio desempenho, eficiência, rentabilidade e erros que tem cometido, para 

avaliar qual a melhor opção a ser executada. 
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7 COMO MONITORAR A PROPRIEDADE 
 

Para obter eficiência e conquistar os objetivos do MAIS Leite, o produtor precisará ter total controle sobre 

todos os setores da atividade, incluindo anotações zootécnicas e econômicas. As anotações deverão ser feitas 

de forma correta pelo produtor, utilizando o caderno do produtor, composto por uma planilha de controle de 

partos, reprodução, secagem, mortes e vacinações, além do controle do leite produzido, pesagem do leite 

individual, controle de receitas e despesas e controle climatológico, segundo o Anexo Erro! Fonte de referência n

ão encontrada..  

O técnico deverá, em suas visitas de campo, colher todas as informações que o produtor anotou no caderno 

e alimentar as planilhas de controle zootécnico e econômico. O objetivo dessas analises é ajudar o produtor na 

tomada de decisão, além de calcular e/ou descobrir os indicadores necessários para avaliar a eficiência da 

propriedade. 

 

7.1 MONITORANDO O REBANHO 

 

A escrituração zootécnica é uma ferramenta de controle extremamente importante na atividade leiteira. 

Uma escrituração bem feita ajuda o técnico e o produtor a identificar índices fundamentais, envolvidos 

diretamente com a rentabilidade.  

É necessário ter paciência para ensinar os produtores a fazer as anotações devidas, a entender por que 

precisa anotar, como interpretar as anotações e, com isso, tomar as decisões corretas. Para fazê-lo, será 

necessário que os animais sejam identificados com brinco e/ou marca de ferro a fogo. As anotações mais 

importantes são: 
 

 Identificação e registro individual dos animais 

 Controle de parição 

o Data de Nascimento 

o Sexo da cria 

 Controle de ganho de peso (bezerras e novilhas) 

 Controle reprodutivo 

o Data da inseminação/cobertura 

o Data da secagem 

 Controle de mortalidade 
 

 Pesagem individual do leite 

 Índices pluviométricos 

 Temperatura máxima e mínima 

 

O controle de produção leiteira é fundamental para se ter uma estimativa mais precisa da produção de leite 

por vaca, e isso deverá ser feito pelo menos uma vez por mês, medindo a quantidade da produção leiteira do 

animal. Assim, será possível formular uma dieta mais adequada às exigências nutricionais de cada indivíduo, 

além de selecionar animais produtivos e que garantam aumento da rentabilidade da propriedade. As anotações 

dos produtores podem ser feitas utilizando planilhas que seguem no Anexo 9.  
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A partir das anotações, será possível obter as seguintes informações: 
 

 Intervalo entre partos 

o Ideal de 12 meses 

 Período de serviço 

o Período que vai do parto a concepção 

o Ideal de até 85 dias (permitido até 137 dias)  

 Porcentagem de vacas em lactação 

o Ideal de 83% 

o Permitido 64% 

 

Mensalmente, com a ajuda do técnico, essas informações deverão ser adicionadas a uma planilha (ou 

software disponibilizado) de avaliação econômica e zootécnica. As avaliações dos resultados obtidos por meio 

da análise das informações ganham consistência quando o período de coleta de dados é superior a um ano, 

sendo que, quanto maior o tempo das anotações, mais representativos serão os resultados obtidos. 

 

7.2 MONITORANDO A PRODUÇÃO 
 

É necessário monitorar a produção de leite, pois é o produto principal para gerar renda para o produtor.  

A renda também é influenciada pela situação produtiva dos animais, que precisam ser avaliados individualmente 

para que se decida se precisam ser descartados. O monitoramento individual também é necessário para calcular 

a dieta específica de cada animal.  

 DEL – dias em lactação 

o Ideal de 305 dias (10 meses)  

o Permitido até 270 dias (9 meses) 

 Produção por vaca em lactação (meta mínima 15 kg/vaca/dia) 

 Persistência de lactação  

 Produção por hectare 

 Volume produzido 

 Volume vendido 

 Pesagem individual do leite 

 

7.3 MONITORANDO AS RECEITAS E GASTOS 
 

O monitoramento da parte financeira é o resumo geral da atividade leiteira, para saber se o produtor está 

tendo rentabilidade. Com a ajuda do técnico e o preenchimento de folhas de cálculo específicas, o técnico e o 

produtor entenderão a saúde financeira da propriedade e poderão calcular os indicadores econômicos. A partir 

dessa análise, pode-se descobrir onde o produtor poderá economizar, onde deverá investir e onde deverá 

melhorar, para atingir a meta da margem bruta de 2 salários mínimos. Os dados necessários para viabilizar essa 

analise são:  

 Despesas operacionais 

o Manutenção das áreas produtivas 

o Mao de obra temporária 

o Concentrados 



COMO MONITORAR A PROPRIEDADE   MAIS LEITE 

 
62 

o Medicamentos 

o Combustível 

o Energia elétrica 

o Material de ordenha 

 Receita bruta 

o Venda de leite 

o Venda de animais 

 

A partir dessas anotações, o técnico deverá alimentar a planilha de controle econômico, que também faz 

parte do sistema produtivo MAIS Leite, que vai gerar todos os indicadores necessários para avaliar a propriedade 

e ajudar o técnico e o produtor no andamento das ações. 

 

7.4 MONITORANDO A CLIMATOLOGIA 

 

O produtor também deverá anotar a temperatura máxima e mínima dia a dia, além das ocorrências 

pluviométricas. Essas anotações deverão ser feitas no caderno do produtor. O técnico deverá estimular que as 

anotações sejam feitas regularmente, para ter uma base dos dados que interferem diretamente nas áreas 

produtivas.  

Os principais indicadores são:  
 

 Índice pluviométrico 

 Temperaturas máxima e mínima 
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9 ANEXOS 

9.1 DIAGNÓSTICO DA PROPRIEDADE 

 

O modelo de diagnóstico da propriedade é disponível no website www.adaptasertao.net . 

9.2 COMPOSIÇÃO BÁSICA DOS PRINCIPAIS ALIMENTOS  

 

Alimentos volumosos 
Ms 
(%) 

Pb 
(% na ms) 

Ndt 
(% na ms) 

Cana de açúcar 28 2 60 

Pastagem rotacionada 20 12 60 

Pastagem rotacionada (tifton) 20 15 65 

Pastagens sobressemeadas 20 15 65 

Silagem de milho 33 8 68 

Silagem de sorgo 33 10 65 

 

Alimentos concentrados 
Ms 
(%) 

Pb 
(% na ms) 

Ndt 
(% na ms) 

Algodão, farelo 28% 90 31 75 

Algodão, farelo 38% 90 42 75 

Algodão, caroço (1) 90 23 95 

Arroz, farelo 90 14 70 

Cevada, resíduo de cervejaria 20 20 65 

Citrus, polpa peletizada (PCP)(2) 90 6 78 

Girassol, farelo 90 45 70 

Mandioca, raspa 85 3 80 

Milho, rolão 85 6 70 

Milho, grão moído 90 8 85 

Soja, farelo 90 50 85 

Sorgo, grão 90 12 80 

Trigo, farelo 90 15 70 

Uréia (3) 100 280 --- 

 (1) limite de consumo de 3 kg de caroço de algodão (matéria original)/vaca/dia 

(2) limite de consumo de 6 kg de PCP (matéria original)/vaca/dia 

(3) limite de consumo de 300 g / vaca /dia 

Adaptado por Embrapa Pecuária Sudeste, 2008 

“O valor nutricional de uma maçã é zero, a menos que ela seja comida” - autor desconhecido 

 
  

http://www.adaptasertao.net/
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9.3 REQUERIMENTO DIÁRIOS DE NUTRIENTES  
 

 
VACAS EM LACTAÇÃO E VACAS PRENHES 

 

Peso vivo 
(kg) 

Pb 
(g) 

Ndt 
(kg) 

Manutenção de Vacas Adultas em Lactação * 

400 318 3,13 

450 341 3,42 

500 364 3,70 

550 386 3,97 

600 406 4,24 

650 428 4,51 

700 449 4,76 

Manutenção de Vacas Adultas nos Últimos 2 Meses de Gestação 

400 890 4,15 

450 973 4,53 

500 1.053 4,90 

550 1.131 5,27 

600 1.207 5,62 

650 1.281 5,97 

700 1.355 6,31 

Nutrientes / kg de Leite para Distintas % de Gordura 

% Gordura do Leite PB (g) /litro NDT (kg) / litro 

3,0 78 0,280 

3,5 84 0,301 

4,0 90 0,322 

4,5 96 0,343 

5,0 101 0,364 

PB = Proteína Bruta 

NDT = Nutrientes Digestíveis Totais 

* Para vacas jovens em lactação, aumentar os requerimentos de manutenção em 20% durante a 1ª lactação e 10% na 2ª lactação.  

Fonte: NRC, 1989 
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FÊMEAS EM CRESCIMENTO 

RAÇAS GRANDES 

 

Peso 

Vivo 

(kg) 

Ganho de 

Peso 

(g) 

Consumo de ms 

(kg) 

Proteína 

Bruta 

(g) 

Ndt 

 

(kg) 

100 600 2,63 421 1,84 

100 700 2,82 452 1,98 

100 800 3,02 483 2,11 

150 600 3,51 562 2,41 

150 700 3,75 600 2,57 

150 800 3,99 639 2,74 

200 600 4,39 631 2,95 

200 700 4,68 686 3,14 

200 800 4,97 741 3,34 

250 600 5,31 637 3,48 

250 700 5,65 678 3,70 

250 800 5,99 726 3,93 

300 600 6,26 752 4,01 

300 700 6,66 799 4,27 

300 800 7,06 848 4,52 

350 600 7,29 874 4,56 

350 700 7,75 930 4,84 

350 800 8,21 985 5,14 

400 600 8,39 1.007 5,12 

400 700 8,92 1.070 5,44 

400 800 9,46 1.135 5,77 

450 600 9,59 1.151 5,71 

450 700 10,20 1.224 6,07 

450 800 10,82 1.298 6,44 

500 600 10,93 1.311 6,34 

500 700 11,63 1.395 6,75 

500 800 12,33 1.480 7,16 

550 600 12,42 1.490 7,02 

550 700 13,22 1.587 7,47 

550 800 14,04 1.685 7,94 

600 600 14,11 1.694 7,77 

600 700 15,05 1.805 8,28 

600 800 15,99 1.919 8,80 

Fonte: NRC, 1989 
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RAÇAS PEQUENAS 

 

Peso 
Vivo 
(kg) 

Ganho de 
Peso 
(g) 

Consumo de ms 
(kg) 

Proteína 
Bruta 

(g) 

Ndt 
 

(kg) 

100 400 2,41 386 1,67 

100 500 2,64 422 1,82 

100 600 2,86 458 1,98 

150 400 3,31 512 2,22 

150 500 3,60 567 2,41 

150 600 3,89 622 2,61 

200 400 4,24 513 2,76 

200 500 4,60 562 2,99 

200 600 4,96 611 3,23 

250 400 5,24 629 3,30 

250 500 5,68 681 3,58 

250 600 6,12 735 3,86 

300 400 6,34 761 3,87 

300 500 6,87 824 4,19 

300 600 7,40 888 4,52 

350 400 7,57 909 4,47 

350 500 8,20 985 4,84 

350 600 8,85 1.062 5,22 

400 400 8,89 1.078 5,12 

400 500 9,74 1.169 5,56 

400 600 10,52 1.263 6,00 

450 400 10,64 1.276 5,85 

450 500 11,56 1.387 6,36 

450 600 12,50 1.500 6,88 

 

Fonte: NRC, 1989 
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9.4 MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO  
 

TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA (°C) 
 

Propriedade   Município   Ano  

     

 

 

DIA 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

min max min max min max min max min max min max 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

Média             
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TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA (°C) 
 

Propriedade   Município   Ano  

     

 

DIA JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

min max min max min max min max min max min max 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

Média             
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PLUVIOMETRIA (mm) – PROPRIEDADE: _______________ 

 

DIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

Total             

Dias c/ 

chuva 

            

Dias c/ 

chuva* 

            

* Considerar apenas os dias com mais de 5 mm de chuva 
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9.5 CONTROLE DO LEITE 

 

Controle do leite produzido (em litros) 

Data 

Leite 

vendido 

manhã 

Leite 

vendido 

tarde 

Leite 

consumo 

Leite 

bezerros 
Leite total Observações 
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PESAGEM DO LEITE INDIVIDUAL 
 
DATA:      /       / DATA:      /       / 

 

Nome / 

Brinco 

Ordenha    1 

(Manhã) 

Ordenha 2 

(Tarde) 
Total 

 Nome / 

Brinco 

Ordenha 1 

(Manhã) 

Ordenha 2 

(Tarde) 
Total 
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9.6 CONTROLE DE PARTOS, REPRODUÇÃO, SECAGEM, MORTES E VACINAÇÕES 
 

NASCIMENTO 
 

N° Nome Data Sexo Peso Observações 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

REPRODUÇÃO 

N° Nome Ia i monta Data Touro/sfme~ Observações 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SECAGEM MORTES/BAIXAS 

N° Nome Data N° Nome Causa da baixa 

      

      

      

      

      

      

      

      

VACINACAO   

Categoria Tipo vacina Doses Custo   

      

    VISTO:  

     RESPONSÁVEL 
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9.7 REGISTRO DAS RECEITAS E DESPESAS 

 

Registro diário das receitas 

Data Item Quant. 
Custo 

unitário 
Custo total Observação 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Registro diário das despesas 

Data Item Quant. 
Custo 

unitário 
Custo total Observação 
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9.8 RELATÓRIO DE VISITA DE CAMPO 
 

 

  

 

Relatório de visita de campo                                                                                                                         

técnico de campo 
LEITE 

Data Visita: Produtor: Fazenda: 

Nº da Visita: Técnico de Campo: Área para animais (ha): 

Horário: Cooperativa: Telefone: 

1. DADOS PRODUÇÃO 

Nº vacas totais:   
Nº de vacas 

Lactação:   

Produção Total 

Mês: 
  

2. DADOS ECONÔMICOS 

R$ / L leite recebido: Leite vendido (litros): Despesas pagas: 
Despesas com  
Investimento: 

Custo Operacional: Receita do leite: Receita Total: Margem Bruta: 

3. DADOS DO PLANEJAMENTO DA PROPRIEDADE 

Reservas estratégicas 

        Período de Implantação 

  
 

  
 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ 

      

  
                      

Palma 

Adensada 

                         
                       

  Área planejada 

(ha) 

 Preparo do 

solo 

 Insumos e 

Material 

 
Plantio 

 
Colheita 

 Produção 

(t/ha) 

             

        Período de Implantação 

  
 

  
 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ 

      

  
                      

 

                         
                       

  Área planejada 

(ha) 

 Preparo do 

solo 

 Insumos e 

Material 

 
Plantio 

 
Colheita 

 Produção 

(t/ha) 

             

        Período de Implantação 

  
 

  
 

JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ 

      

  
                      

 

                         
                       

  Área planejada 

(ha) 

 Preparo do 

solo 

 Insumos e 

Material 

 
Plantio 

 
Colheita 

 Produção 

(t/ha) 

             

 
        Período de Implantação 
      JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV  DEZ 
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Pastejo 
Rotacionado 

                        

  Nº Piquetes por Módulo  

                        

  Área total (ha)  Preparo do 
solo 

 Insumos e 
Material 

 Plantio  Pastejo  Produção 
(t/ha) 

             

4. CALENDÁRIO SANITÁRIO 
 Sem calendário  Em construção  Construído  Em uso 

5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Técnico   

 

 

Assinatura do Produtor   
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