
ESQUEMA-RESUMO   –   RESUMO      PECUÁRIA   DE   LEITE                           
 
O  ___________  é  o  fator  mais  importante  para  a  pecuária  leiteira  mundial.  Tanto  que,               
precisamos   u�lizar   a   gené�ca   de   acordo   com   as   condições   climá�cas   da   região   em   questão.  
Se  o  clima  é  mais  ___________,  seja  no  Sul  do  Brasil,  ou  em  regiões  mais  frescas  do  Brasil                   
Central,  como  sul  de  MG,  o  pecuarista  pode  e  vai  u�lizar  animais  de  raças  europeias,  mais                 
produ�vas,  como  é  o  caso  da  raça  _______________.  Caso  o  pecuarista  resolva  “encarar  de               
frente”  as  condições  climá�cas,  ele  precisa  inves�r  em  infraestrutura  para  dar  boas  condições              
para   os   animais   produzirem.  
Nas  regiões  de  clima  é  mais  ____________,  o  pecuarista  precisa  adaptar  a  infraestrutura  ou  o                
plantel,  e  tende  a  trabalhar  com  animais  mais  adaptados  ao  calor  e  aos  parasitas,  seja  da  raça                  
_________,   o   próprio   nelore,   ou   o   cruzamento   ________________.  
Além  da  gené�ca,  o  clima  é  o  principal  fator  determinante  da  nutrição,  que  por  sua  vez  afeta                  
diretamente  a  produção  de  leite.  Considerando  que  a  pastagem  ainda  é  a  base  nutricional  no                
Brasil,  o  clima  influencia  diretamente  na  oferta  e  nos  preços  do  leite  no  mercado.  O  clima  gera                  
uma   sazonalidade   na   produção,   e   nos   preços   do   leite   ao   longo   do   ano   no   Brasil.  
No  Sul,  o  inverno  é  a  época  da  safra,  pois  a  pastagem  é  abundante,  altamente  produ�va  e  os                   
animais  estão  com  clima  mais  ameno.  E  no  verão,  a  produção  de  leite  compete  por  área  com  a                   
soja,   que   geralmente   é   cul�vada   junto   na   propriedade.   
Já  no  restante  do  Brasil,  a  chegada  das  chuvas  melhora  a  condição  das  pastagens,  e  como                 
consequência,  a  produção  de  leite  se  eleva  também.  Por  outro  lado,  na  época  da  seca  as                 
pastagens  param  de  crescer  e  perdem  qualidade  nutricional,  como  nem  todos  os  pecuaristas              
têm  um  planejamento  nutricional  e  estoque  de  alimentos,  temos  uma  grande  redução  na  sua               
produção   de   leite.   
Percebeu  que  a  importância  do  clima  para  a  pecuária  leiteira?  É  ele  que  influencia  a  raça  a  ser                   
u�lizada,  o  ciclo  produ�vo  de  cada  região  e  o  manejo  nutricional,  impactando  na  produção,  e                
influenciando   o   preço.   
Agora  anote  aqui  o  que  aconteceu  com  o  clima  nos  úl�mos  6  meses  em  sua  região,  e  como  ele                    
influenciou  o  negócio  do  seu  cliente:  ______________________________________________        
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
Muito  bem,  agora  nos  diga  o  que  vai  acontecer  com  o  clima  em  sua  região  nos  próximos  6                   
meses,  e  como  o  clima  vai  influenciar  os  negócios  do  seu  cliente:  _______________________              
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
Pensando  no  fluxo  de  caixa  do  produtor  de  leite,  o  que  podemos  esperar  para  os  próximos                 
meses:  ______________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
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Legal  analisar  as  coisas  no  momento  que  elas  estão  acontecendo  né,  agora  anote  aqui,               
quantas  indústrias  de  laticínio  tem  em  sua  região,  e  como  esta  o  planejamento  estratégico,               
técnico  e  financeiro  delas:  _______________________________________________________      
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

 

Anotações:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
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Veja  a  lista  das  maiores  fazenda  de  leite  do  Brasil  (2017),  e  perceba  que  temos  grandes  produtores  em                   
vários  estados  brasileiros.  Temos  produção  de  leite  em  99%  dos  municípios  do  Brasil.  Vamos  dar  uma                 
olhada  como  estão  distribuídas  as  regiões  de  maior  produção.         
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