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pecuária leiteira
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Para os 190 pequenos produtores rurais que participam do
programa Balde Cheio em Mato Grosso o período de seca
não representa baixa na produtividade, como ocorre no

sistema tradicional de pecuária leiteira. A metodologia de transfe-
rência de tecnologia desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste
e aplicada no estado com apoio do Sebrae e uma rede de parceiros,
incluindo a Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda
(Comajul) e Cooperativa Agropecuária Nova Força (Coopernova),
utiliza tecnologia de baixo custo, pode ser implantado em áreas
reduzidas e garante a regularidade de produção durante todo o
ano. A alimentação dos animais é feita no cocho e a pasto, em
sistema rotacionado onde o pasto é dividido em piquetes, em al-
guns casos com uso de irrigação. Os grandes diferenciais do Bal-
de Cheio são a otimização da área, controle dos processos e ges-
tão de todas as informações visando a melhoraria do rendimento.

Assim, os pequenos produtores têm extraído bons resultados
com aumento da produtividade, produção e, consequentemente,
da renda, em muitos casos, superior a 50%.

O produtor Osmar Marcílio da Silva, 58 anos, viu a produção
de seu rebanho passar de 75 litros de leite para 270 litros/dia,
agora em duas ordenhas. O aumento da produção leiteira ocorreu
mesmo com a redução no rebanho de 37 cabeças (sendo 20 va-

cas) para 31 (com 16 vacas produzindo). A renda bruta mensal
que era de R$ 1.500 pulou para mais de R$ 7 mil. Seu sítio São
Francisco, localizado no município de Campo Verde, 131km da Ca-
pital, é a unidade oficial do projeto em Mato Grosso. Dos 27 hec-
tares (ha) da propriedade, ele utiliza apenas 5.3 ha para a pecuá-
ria leiteira, o restante arrenda para o plantio de soja, diversifican-
do seu rendimento. 

O técnico Guilherme Parreão que acompanha o trabalho, des-
taca que otimizar o uso da terra é também uma forma de aumen-
tar a produtividade da propriedade. ‘Nesta propriedade é usado
um sistema de piquetes com pasto irrigado. Eram 2 animais por ha
e passou para 8. Antes, eram produzidos mil litros de leite por
ha/ano e esse volume passou para 12 mil‘, explica, acrescentando
que a pastagem irrigada corresponde a 60% da nutrição dos ani-
mais. Ela é usada durante o período de seca. Esse ano, como o pe-
ríodo de chuvas se estendeu, agora estão entrando no segundo
mês de uso da área irrigada como pastagem para o gado. Um dos
exemplos do impacto positivo do sistema de pastagem na produti-
vidade dos animais é a vaca Dudu que produzia 16 litros/dia e
agora chega a 38. A meta da propriedade é fechar 2012 com 400
litros.

A qualidade genética do rebanho 100% da raça girolando, foi
sendo aprimorada com a substituição de animais improdutivos.
Assim, a produtividade média do rebanho que era de 5 litros/va-
ca/dia chegou a 17 litros com vacas que atingem 25 a 30 litros.

Pequenos proprietários rurais que participam do projeto Balde
Cheio em Mato Grosso mantêm produção constante o ano todo

Boa produtividade
mesmo na seca
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O coordenador do projeto no Sebrae em
Mato Grosso, Aureliano da Cunha Pi-
nheiro, da Unidade de Agronegócios,

destaca que o Balde Cheio permite uma produ-
tividade alta e a regularidade de produção du-
rante todo o ano, incluindo o período de seca
que, muitas vezes, inviabilizava a atividade na
pequena propriedade. O projeto é desenvolvido
em 190 propriedades, em 24 municípios dividi-
das em 5 regiões - Norte Araguaia, Médio Ara-
guaia, Baixada Cuiabana, Portal do Amazonas,
Vale do São Lourenço, onde está localizado
Campo Verde. Aureliano lembra que a gestão
de uma propriedade rural é como a de uma em-
presa e destaca que no Balde Cheio todas as
informações coletadas, controles feitos e as
decisões são tomadas a partir dos dados reais.

Maria Angélica Quintão Barros, supervisora
técnica do projeto nas regiões Médio Araguaia
e Vale do São Lourenço, lembra que todo mun-
do tem direitos e deveres e que os investimen-
tos na propriedade passam pela melhoria do
solo, do rebanho, da irrigação, do plantio de
cana e milho para a silagem. “Nessa ferramen-
ta, você sabe todos os pontos de despesas de
custeio e sabe o que fazer para baixar custos”.
O custo médio de produção nos últimos 12 me-
ses foi de R$ 0,53, enquanto o preço médio pa-
go pelo litro do leite pela Cooperativa Comajul
é de R$ 0,79. 

Perguntado por ela se ficaria sem assistên-
cia técnica, Osmar é taxativo ao dizer que con-
trataria um técnico. Ele e outros produtores
consideram a assistência técnica constante
como a chave do sucesso de qualquer atividade
no campo.

O produtor Ederson Rodrigues dos Santos,
33 anos, concorda. Para ele, o técnico atua
como um consultor e ajuda a corrigir os erros
rapidamente, evitando grandes perdas. Pro-
prietário da Chácara Boa Vista, localizada às
margens da rodovia MT-344, que liga Campo
Verde a Dom Aquino, para ele fazer parte do
projeto Balde Cheio foi a salvação da proprie-
dade, embora não acreditasse de início que a
produção de leite cresceria dessa forma com o
manejo a pasto. “A gente entrava ano e virava
ano no sufoco. Os custos de produção para ali-
mentar o gado só no cocho eram muito altos”,
conta acrescentando que ainda não viu uma
resposta melhor para a produtividade do reba-
nho do que o pasto. “Na seca de 2010 e 2011,
a gente tratava o gado com cevada e ração e
estávamos quase falindo. Hoje, usamos o sis-
tema rotacionado de piquete e o resultado é
muito bom com uma produção de 600 litros
por dia. Nosso plano é chegar a 1 mil, mas se
conseguir passar melhor”, conta animado. Uti-
lizam também cana e milho na alimentação do
gado que agora é balanceada para uma melhor
produção leiteira.

Ele administra a propriedade com a ajuda

do pai Nelson Rodrigues dos Santos, 62 anos.
Para Nelson, sem essa tecnologia fica difícil
manter o gado no período de seca, o custo de
produção é alto e o preço do leite não paga. “A
crise ensina a gente a viver”, constata. Além
da pecuária leiteira, eles têm um aviário em

sistema de integração com a Sadia, onde criam
41 mil frangos. Utilizam a cama de frango, de-
vidamente compostada, para adubar o pasto e
o resultado, segundo a supervisora técnica Ma-
ria Angélica Quintão, é melhor do que o uso de
adubo químico. (RC)

Assistência técnica é fundamental

Controle da alimentação das vacas leiteiras é fundamental para os bons resultados
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Nos dias 23 e 24 de agosto, ocorre o 2º Encontro
Técnico de Produtores do Projeto Balde Cheio, or-

ganizado pelo Sebrae, com apoio Embrapa Pecuária Su-
deste, Comajul, Coopernova e prefeituras dos municípios
envolvidos. As palestras e debates serão no dia 23 no
Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, e as visitas a
campo no Sítio São Francisco e na Chácara Boa Visa, em
Campo Verde, que consideradas bons exemplos a serem
mostrados.

Informações sobre o evento pelo telefone 0800 570
0800. (RC)

Encontro 

Ordenha vespertina na Chácara Boa Vista
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Vacas descansam à sombra tendo ao fundo piquetes com pasto irrigado no sítio São Francisco, em Campo Verde


