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A pequena produ<;ao leiteira na regiao nordeste do Estado do Pará, apesar de ser 
uma atividade de baixa produtividade, é um segmento importante em termos da valoriza<;ao 
da terra e no crescimento económico do produtor regional. A maioria dos pequenos produtores 
da regiao, após a explora<;ao de culturas de ciclo curto, passam a explorar espécies de 
maior valor económico em pequena escala, mas tendem a incluir em suas atividades a 
cria<;ao de animais para a produ<;ao de carne e leite, atividade essa que oferece um retorno 
económico mais rápido. O ciclo de uso da terra na maioria dos casos mostra que a produ<;ao 
de leite ou carne, de pequena escala, constitui uma das atividades fimo 

Os modelos produtivos sao desenvolvidos de forma compatível com as 
características regionais, entretanto, o segmento alimentar, desenvolvido em baixo padrao, 
nao permite que os animais de maior potencial produtivo tenham atendida a sua demanda 
nutricional, provocando, conseqüentemente, o baixo rendimento do rebanho. 

O aproveitamento racional dos recursos alimentares disponíveis para explora<;ao 
de animais com capacidade produtiva parece ser uma prática promissora a ser empregada 
com o objetivo de melhorar os índices produtivos da pequena explora<;ao leiteira no 
nordeste do Estado do Pará. É uma atividade de grande importancia para o crescimento 
socioeconómico. Esses sistemas de produ<;ao apresentam baixa produtividade, devido 
a diversos fatores, dentre os quais o baixo nível de produ<;ao do rebanho e a alimenta<;ao 
limitada, levando ao baixo rendimento. Dificilmente, as forrageiras utilizadas na regiao 
atendem as necessidades nutricionais desses animais, pois apresentam baixo valor 
nutritivo em conseqüencia de fatores climáticos, edáficos e de manejo. 
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A deficiencia de recursos forrageiros nas propriedades obriga os produtores 
ao uso de concentrado sem critério de fornecimento e de rentabilidade, onerando o 
custo final de produc;ao do leite. Os mesmos autores citam que em propriedades com 
produtividade igual ou superior a 8 litros/animal/dia, se faz necessário o uso de suplemento 
concentrado (Simao Neto et al. 1989). 

Em sistemas menos intensivos de produc;ao de leite, onde as pastagens constituem 
a única fonte alimentar, o uso de alimentos concentrados torna-se inevitável, especialmente 
com vacas de alta produc;ao e em períodos de baixa disponibilidade de forragem (Assis, 
1982). A fim de contornar es se problema, recorre-se a suplementac;ao alimentar, lanc;ando 
mao de alimentos volumosos de melhor qualidade ou de concentrados (Paiva, 1985). 

A prática da suplementac;ao na regiao muitas vezes se torna inviável, devido 
ao custo dos produtos importados, quando comercializados a prec;os elevados. A 
alternativa mais provável para resolver o problema poderia ser a utilizac;ao de alimentos 
alternativos (restos de cultivos e resíduos agroindustriais) disponíveis na regiao e 
comercializados a prec;os inferiores em relac;ao aos produtos importados. 

Estudando a composic;ao ' química de subprodutos existentes na regiao do 
Estado do Pará, Rodrigues Filho et al. (1993) observaram que existem diversos 
subprodutos que podem ser incorporados aos sistemas produtivos, destacando-se os 
resíduos da industrializac;ao do dende, coco, cacau e restos de cultivos de culturas 
anuais (feijao e mandioca). 

O objetivo do atual trabalho foi estudar a explorac;ao leiteira em pequenas 
propriedades da regiao nordeste do Pará, obtendo dados do sistema alimentar animal e 
da capacidad e produtiva do rebanho explorado nestas condic;6es. 

ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

Foram selecionadas duas propriedades na zona bragantina, na regiao nordeste 
do Estado do Pará, sendo uma no Município de Igarapé-Ac;u, de propriedade do Sr. 
Jonas Araújo (Fazenda Maracana) e outra no Município de Castanhal, de propriedade do 
Sr. António Soares (Fazenda Calúcia). As pastagens das propriedades foram amostradas 
para determinac;ao da disponibilidade inicial do alimento em kg/matéria seca/ha. 

As vacas em produc;ao foram avaliadas através de dados referente a data de 
paric;ao fornecidos pelo produtor, que também serviram para obtenc;ao dos períodos de 
intervalo E¡}ntre partos. Essa avaliac;ao serviu de base para a selec;ao dos animais a serem 
testados nos sistemas alimentares. Os animais de teste sempre estavam em período de 
lactac;ao superior a 60 dias e inferior a 200 dias. 

Na fase seguinte, os animais foram submetidos aos seguintes sistemas de 
alimentac;ao: 1) pastagem adotada pelo produtor; 2) pastagem melhorada; 3) pastagem 
adotada pelo produtor + suplementac;ao e 4) pastagem melhorada + suplementac;ao. A 
pastagem melhorada foi implantada em áreas de 3 hectares e 2 hectares, nas Fazendas 
Maracana e Calúcia, respectivamente, em solo Latossolo Amarelo, arado, gradeado e 
fertilizado com 250 kg/ha de superfosfato sir:nples, 111 kg/ha de uréia e 83 kg/ha de 
cloreto de potássio. Todos os fertilizantes foram aplicados de uma só vez, por ocasiao do 
plantio. Pesquisas mais recentes mostram que o uso de fosfato natural reativo torna a 
atividade mais económica, e com respostas semelhantes ao fosfato pro~tamente solúvel. 
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Em ambas as propriedades, a pastagem utilizada pelo produtor era constituída 
exclusivamente pela gramínea quicuio-da-amaz6nia (Brachiaria humidicola). 

Na Fazenda Maracana, implantou-se pastagem melhorada de Panicum maximum, 
cv. Tobiata (3 hectares) e na Fazenda Calúcia a Brachiaria ' brizantha cv. Marandu (2 
hectares). 

Em seguida, iniciou-se período de teste nos sistemas de alimentayao, quando 
as vacas selecionadas receberam suplementayao (2 kg de concentrado/vaca/dial e foram 
submetidas a controles leiteiros subseqüentes, com intervalos aproximados de 14 dias. 
No dia anterior ao controle, as vacas foram esgotadas e as crias separadas. A ordenha foi 
realizada uma vez ao dia, pela manha, entre 5 e 6 horas. Após a ordenha, os animais 
selecionados para o trabalho de suplementayao recebiam o alimento complementar em 
cocho de madeira e, posteriormente, era medido o perímetro torácico para estimativa do 
peso corporal. 

Durante o período de coleta da produyao leiteira, também foram coletadas 
informayoes do rebanho para obtenyao da extensao de lactayao. 

Os tratamentos nao foram avaliados em um mesmo momento, mas sim de 
forma seqüenciada, de modo a nao alterar o sistema de manejo do produtor, e sempre 
utilizaQdo os mesmos animais nas avaliayoes. O período total compreendeu dois ciclos 
de 56 dias. 

A mistura suplementar foi constituída parcialmente de alimentos regionais, 
usando-se o mínimo possível de alimentos produzidos em outras regioes e elaboradas, 
tomando-se por base os valores médios de composiyao química dos ingredientes, 
determinada de acordo com os métodos recomendados pela AOAC (Association ... , 1970). 

Os níveis dos nutrientes estábelecidos previamente para elaborayao do 
concentrado e os porcentuais dos ingredientes utilizados na mistura sao mostrados nas 
Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Níveis de nutrientes estabelecidos 
previamente para elaborayao do 
concentrado. 

Discrimina~ao % 

Prote na bruta 18,0 

Nutrientes digest veis totais 72,0 

e Icio O,7a1,O 

F sforo 0,5 

Gordura (m nimo) 2,0 

Fibra bruta (m ximo) 12,0 

Material mineral (m ximo) 12,0 

Umidade (m ximo) 13 

Tabela 2. Proporyoes dos alimentos utilizadas 
no concentrado. 

Discrimina~ao % 

Milho triturado 44,8 

Farelo de soja 21,0 

Farelo de trigo 12,3 

Fosfato bicálcico 0,2 

Calcário calcítico 1,4 

Torta de dende 20,0 

Sal comum 0,3 
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o levantamento realizado no rebanho sobre os índices reprodutivos mostrou 
que na Fazenda Maracana o intervalo entre partos (14 meses) está próximo do ideal (12 
meses), entretanto, a extensao de lactac;ao (212 dias) é baixa, indicando que os animais 
nao estao sendo explorados adequadamente. Na Fazenda Calúcia, ocorreu exatamente o 
contrário, os animais sao ordenhados por mais de 300 dias, prejudicando todo processo 
reprodutivo do animal, resultando em um p'eríodo de intervalo entre partos médio de 18 
meses. 

As disponibilidades iniciais de forragem, em kg de matéria seca (MS) por hectare, 
foram de 1.780, com 62% de folha na Fazenda Calúcia e 2.803 com 69% de folha na 
Fazenda Maracana. Esses dados mostram que as disponibilidades de forragem foram 
suficientes quando comparadas com a quantidade mínima de 1.400 a 1.600 kg/MS/ha, 
segundo Mott (1980), para que nao haja deficiencia no consumo de MS por bovinos em 
pastejo. 

Os períodos de ocupac;ao e descanso da pastagem melhorada foram de 6 e 38 
dias na Fazenda Calúcia e de 6 e 29 dias na Fazenda Maracana. 

Os resultados observados (Tabelas 3 e 4) mostram que as produc;6es individuais 
em ambas as propriedades, nesse tipo de sistema de produc;ao sao muito baixas, existindo 
uma significativa diferenc;a de potencial de produc;ao entre os rebanhos trabal hados. 

Tabela 3. Produc;ao de leite, peso corporal e dados reprodutivos de rebanho leiteiro na 
Fazenda Maracana, regiao nordeste paraense. 

Sistema de alimenta~ao 

Ouicuio 

Ouicuio + suplemento 

Tobiata 

Produ~ao de leite 
(kg/vaca/dia) 

2,8 

3,8 

4,3 

laxa de acréscimo 
(%)* 

36 

53 

Peso dos animais 
(kg) 

408 

446 

388 
*porcentagem que representa a taxa de acréscimo da producao leiteira em relac;:ao a 'pastagem tradicional da fazenda . 

Tobiata + suplemento 4,1 ' 40 389 

* porcentagem que representa a taxa de acréscimo da produc;:ao leiteira em relac;:ao a pastagem tradicional da fazenda . 

Tabela 4. Produc;ao de leite, peso corporal e dados reprodutivos de rebanho leiteiro na 
Fazenda Calúcia, regiao nordeste paraense. 

Sistema de alimenta9ao 
Produ9ao de leite T axa de acréscimo Peso dos animais 

(kg/vaca/dial (%1* (kg) 

Ouicuio 4,8 434 

Ouicuio + suplemento 5,6 17 427 

Brizantha 5,6 17 396 

Brizantha + suplemento 6,1 27 414 
* porcentagem que representa a taxa de acréscimo da produc;:ao leiteira em relac;:ao a pastagem tradicional da fazenda . 
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Na Fazenda Maracana, foram obtidas maiores produy6es quando os animais 
foram alimentados com pastagem de tobiata ou suplementados. Todos os sistemas 
alimentares introduzidos na propriedade proporcionaram acréscimos de produtividade, 
em relayao a gramínea que vinha sendo utilizada. Os acréscimos foram de 36%, 53% e 
46%, quando os animais foram alimentados com capim quicuio-da-amazónia + 
suplemento, capim-tobiata, e capim-tobiata + suplemento, respectivamente. 

O plantel trabalhado na Fazenda Calúcia apresentou maior produyao, sendo 
70% superior ao da Fazenda Maracana. Os acréscimos conseguidos nesses sistemas 
foram de 17%, 17% e 27%, respectivamente. 

Em ambas as propriedades, de um modo geral, os pesos das vacas foram 
menores, a medida que a lactayao se aproximava do final. Na Fazenda Maracana, onde 
os animais tinham baixa produyao, o suplemento proporcionou um leve ganho de peso, 
em relayao aos animais alimentados apenas com quicuio-da-amazónia. Quando as 
produy6es aumentaram em funyao da modificayao do volumoso, a suplementayao 
melhorou a produyao, nao ocorrendo acréscimo de peso. Na Fazenda Calúcia, como os 
animais apresentavam melhores produy6es, a suplementayao te ve influencia no aumento 
da produyao leiteira, nao modificando o peso corporal dos animais. 

Os resultados produtivos e reprodutivos obtidos podem esclarecer os baixos 
índices alcanyados pelos pequenos produtores de leite da regiao, que nao possuem 
plantel especializado para produyao leiteira, nao busca m meios de selecionar o plantel e 
nao tem um sistema alimentar adequado para alcanyarem melhores produy6es. 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam que, tanto a pastagem 
melhorada como a suplementayao alimentar, proporcionam aumento na produyao de 
leite do rebanho. 

Os animais na pastagem melhorada, quando suplementados, mostram menores 
acréscimos, em relayao aos suplementados e alimentados na pastagem existente. 

A suplementayao melhorou a produyao de leite no plantel de melhores vacas, 
enquanto em animais de reduzida produyao, os efeitos foram observados no aumento 
do peso corporal. 

Para obtenyao de melhores resultados, os produtores devem realizar 
constantemente a seleyao no plantel de vacas, usando o controle leiteiro mensal, manter 
um sistema alimentar de boa qualidade que permita explorar os animais de forma mais 
eficiente, buscando estabelecer um intervalo entre partos de aproximadamente 12 meses 
e um período de lactayao de 280 a 300 dias. 

O uso de suplemento nesses sistemas deve ser efetuado apenas por ocasiao 
da pariyao da vaca (2 meses antes e depois do parto), já que nessa fase os animais 
necessitam de alimentos de melhor valor nutritivo. Na elaborayao do suplemento, podem 
ser utilizados insumos tradici onais (milho , farelo de soja, calcário calcítico) e também 
insumos alternativos regionais (torta de amendaa de dende, farelo de trigo, torta de 
coco, raspa e massa de mandioca, resíduo de cervejaria e casca de maracujá). 

Plantéis de vacas com baixo potencial de produyao de leite nao devem ser 
suplementadas, mas sim mantidas em pastagens bem manejadas. 
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