
ESQUEMA-RESUMO   –ESTRUTURA   PECUÁRIA   DE   LEITE    

A   pecuária   leiteira   tem   uma   estrutura   de   funcionamento   em   locais   de   clima   temperado   (+frio),   como   é   o  
caso   do   Sul   do   Brasil,   e   outra   para   locais   de   clima   tropical   (+quente),   como   é   o   caso   do   Brasil   Central.   

Para  entendermos  essas  diferenças,  precisamos  estudar  as  raças  de  vacas  leiteiras  existentes  no  Brasil.               
Podemos   dividi-las   em   dois   grandes   grupos:   os   de   origem   europeia,   e   os   animais   de   origem   asiá�ca.  

As  vacas  de  origem  _____________  foram  selecionadas  por  séculos  e  adaptadas  para  o  clima  mais                
ameno,  sendo  os  animais  que  têm  os  melhores  índices  de  produ�vidade.  Representam  a  maioria  dos                
animais  criados  nas  regiões  mais  frias  do  país  e  do  mundo.  Neste  grupo,  podemos  dar  destaque  para                  
duas  raças:  a_______________  e  a  ______________,  que  são  animais  com  grande  potencial  produ�vo,              
passando  facilmente  dos  trinta  litros  de  leite  por  vaca  por  dia.  São  consideradas  ó�mas  para  produção                 
de   leite.   

Os  animais  de  origem  _____________  possuem  grande  adaptação  ao  calor  e  uma  maior  rus�cidade.  Por                
isso,  são  u�lizados  na  produção  de  leite  em  locais  de  clima  quente,  tendo  menor  potencial  produ�vo                 
que  os  animais  de  origem  europeia.  Na  busca  por  uma  melhor  adaptabilidade  ao  calor  e  ainda  obter                  
uma  boa  produção  de  leite,  realiza-se  o  cruzamento  entre  as  raças  _________,  que  é  de  origem  asiá�ca                  
e  tem  grande  resistência  ao  calor,  com  animais  da  raça  Holandesa,  que  é  de  origem  europeia  e  tem                   
ó�ma  produção.  Desse  cruzamento  surgiu  a  raça  ____________,  que  é  amplamente  u�lizada  no  Brasil               
central   para   a   produção   leiteira  

                                    

As  vacas  de  origem  europeia  foram  selecionadas  por  séculos  e  adaptadas  para  o  clima  mais  ameno,                 
sendo  os  animais  que  têm  os  melhores  índices  de  produ�vidade.  Representam  a  maioria  dos  animais                
criados  nas  regiões  mais  frias  do  país  e  do  mundo.  Neste  grupo,  podemos  dar  destaque  para  duas  raças:                   
a  Holandesa  e  a  Jersey,  que  são  animais  com  grande  potencial  produ�vo,  passando  facilmente  dos  trinta                 
litros   de   leite   por   vaca   por   dia.   São   consideradas   ó�mas   para   produção   de   leite.   

Os  animais  de  origem  asiá�ca  possuem  grande  adaptação  ao  calor  e  uma  maior  rus�cidade.  Por  isso,  são                  
u�lizados  na  produção  de  leite  em  locais  de  clima  quente,  tendo  menor  potencial  produ�vo  que  os                 
animais  de  origem  europeia.  Na  busca  por  uma  melhor  adaptabilidade  ao  calor  e  ainda  obter  uma  boa                  
produção  de  leite,  realiza-se  o  cruzamento  entre  as  raças  Gir,  que  é  de  origem  asiá�ca  e  tem  grande                   
resistência  ao  calor,  com  animais  da  raça  Holandesa,  que  é  de  origem  europeia  e  tem  ó�ma  produção.                  
Desse  cruzamento  surgiu  a  raça  Girolando,  que  é  amplamente  u�lizada  no  Brasil  central  para  a  produção                 
leiteira.  

A  produção  de  leite  no  Sul  do  Brasil,  costuma  ser  realizada  em  pequenas  propriedades  rurais,  que  têm                  
produção  tecnificada,  o  que  resulta  em  bons  índices  de  produ�vidade,  ou  seja,  pode  produzir  mais  de                 
vinte  e  cinco  litros  de  leite  por  vaca  por  dia. Nessas  propriedades,  o  leite  é  a  principal  fonte  de  renda .                     
Em   menor   quan�dade,   esse   modelo   também   pode   ser   encontrada   no   sudeste   do   país.   
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Já  a  produção  no  restante  do  Brasil,  em  sua  grande  maioria,  se  dá  com  raças  asiá�cas,  como  o  _______                    
ou  _______________.  Estes  animais  são  mais  rús�cos,  com  boa  adaptação  ao  calor  e  menos  exigentes                
com  relação  à  nutrição,  porém,  como  consequência  têm  uma  produção  menor.  Na  maioria  das               
propriedades   menos   tecnificadas,   a   produção   não   costuma   passar   de   dez   litros   por   vaca   por   dia.  

      

Mas  há  exceções  em  todo  o  Brasil,  pois  produtores  muito  qualificados  e  com  grandes  inves�mentos                
conseguem  produções  próximas,  ou  até  melhores,  que  as  do  sul  do  país,  usando  um  manejo  e  uma                  
alimentação   de   alto   nível   tecnológico   e   um   rebanho   com   bom   padrão   gené�co.   

                  

Outro  ponto  de  destaque  na  produção  leiteira  brasileira  é  a  sazonalidade  da  safra.  Tradicionalmente,  o                
verão  é  o  momento  de  maior  produção,  pois  em  grande  parte  do  país,  as  chuvas  abundantes  deste                  
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período,  proporcionam  às  pastagens  melhor  desempenho  em  quan�dade  e  qualidade  nutricional.  No             
Brasil,  a  maioria  das  propriedades  não  possuem  uma  armazenagem  de  alimento  suficiente  para  suprir  as                
necessidades  dos  animais  no  inverno,  que  é  a  época  da  seca.  Desta  forma,  é  no  verão  que  se  observam                    
os  maiores  índices  de  captação  de  leite  que,  costumeiramente,  coincidem  com  os  menores  preços  pagos                
ao  produtor  rural.  Os  preços  são  pressionados  pela  grande  produção  e  pelo  significa�vo  aumento  da                
oferta   nesta   época   do   ano.   

              

Mas,  no  Sul  do  Brasil  a  situação  é  diferente.  O  verão  é  o  momento  em  que  os  animais,  em  sua  maioria  de                       
raças  europeias,  mais  sentem  o  calor,  o  que  acaba  prejudicando  a  produ�vidade.  Além  disso,  no  verão  as                  
pastagens  disputam  área  com  o  milho  para  a  produção  de  silagem  e  com  a  produção  de  soja,  que  é  a                     
cultura   tradicional   das   propriedades   que   produzem   leite   nesta   região   do   país.   

No  inverno,  os  animais  sofrem  __________  estresse  pelo  calor,  pois  têm  melhor  adaptabilidade  ao  frio.                
Neste  período  há  uma  maior  produção  de  forragens,  pois  há  menor  compe��vidade  por  área  com                
outras  culturas.  Nessa  época,  há  também  disponibilidade  de  forrageiras  de  inverno,  como  a  aveia  e  o                 
azevém,   que   são   as   principais   culturas   u�lizadas   para   a   alimentação   dos   animais.   

Veja  na  curva  abaixo  o  comportamento  dos  preços  ao  longo  do  ano  no  Brasil.               
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