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Resumo: Diante da ampla necessidade de profissionalização da produção pecuária, principalmente aos pequenos 

produtores para que continuem no campo, o projeto buscou auxiliar pequenos produtores de leite no município de 

Reserva – PR. O projeto visa atender as necessidades especificas de cada propriedade, além de levar o 

conhecimento técnico juntamente com as tecnologias que mais se adaptem ao sistema de produção familiar. O 

projeto consistiu em realizar visitas as propriedades, realizar a coleta e análises do leite, balanceamento das dietas, 

auxiliar no planejamento forrageiro, controle leiteiro, acompanhamento da criação de bezerras e novilhas e difundir 

práticas de manejo e ordenha e também realizar dias de campo com finalidade de levar informação com base nas 

demandas dos produtores. O projeto, realizado em parceria com o Instituto Agronômico do Paraná e com a 

EMATER, também promoveu a capacitação de técnicos e produtores na realização de cursos de formulação de 

dietas para vacas em lactação e também do planejamento forrageiro. 
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PÚBLICO-ALVO  

Este trabalho é destinado a pequenos produtores de leite do município de Reserva – 

PR e destina-se a atender a demanda de aumentar a produtividade, qualidade e processamento 

do leite dessas propriedades. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Reserva –PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações foram realizadas no Município de Reserva – PR, nas das propriedades rurais 

selecionadas e no laboratório de Nutrição Animal do departamento de Zootecnia e no 

laboratório de Análises físico-químicas do leite do Centro Mesorregional de Excelência em 

Tecnologia do Leite – CMETL, pertencente à Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

A região Sul do Brasil tem a maior produtividade de leite do país, com 3.437 

litros/vaca/ano, já o estado do Paraná é o segundo maior produtor de leite do país (IBGE, 2019). 

Porém, essa alta produtividade não se estende por todo o estado, sendo apenas em propriedades 

concentradas em determinadas regiões. É comum encontrar propriedades no Paraná com 

produção menor que 100 litros/dia, onde a mão de obra é familiar e sem assistência técnica 

particular. Este é o caso do município de Reserva – PR, onde cerca de 87% dos produtores 

agropecuários não recebem assistência técnica (IBGE, 2017), fazendo com que haja uma 

demanda muito grande por parte dos pequenos produtores. Estes por sua vez, acabam por ser 

mais vulneráveis devido ao baixo volume de leite produzido e reduzida capacitação técnica. 

Sendo assim, o desenvolvimento de projetos de extensão vinculados à instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, como Universidades, IAPAR e EMATER, são importantes para atender 

as demandas do produtor familiar, visando melhorar a produção e qualidade do leite produzido, 

através de ações de assistência técnica, capacitação.  
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OBJETIVOS 

O objetivo do projeto foi melhorar a condição de vida dos pequenos produtores rurais, 

através da melhoria dos parâmetros produtivos como planejamento forrageiro, práticas de 

manejo de ordenha, formulação de dietas e criação de bezerras e novilhas. O projeto também 

teve como objetivo promover experiências práticas dos acadêmicos junto aos produtores, assim 

podendo conhecer e vivenciar o dia a dia do campo.  

METODOLOGIA 

A escolha das propriedades foi realizada pelo técnico da EMATER, priorizando os 

produtores familiares em função da área da propriedade, número de animais e a necessidade de 

assistência técnica. Todas as propriedades possuíam menos de 100 animais, e produção abaixo 

de 100 litros por dia. No início do projeto eram três produtores, porém, um foi excluído por não 

se adequar à metodologia e não desenvolver as atividades propostas pela equipe.  

Foram realizadas visitas mensais nas propriedades, com a participação dos 

acadêmicos, do técnico da EMATER e da coordenadora do projeto. Em cada visita eram 

registrados os dados de controle leiteiro de cada animal, para realização do balanceamento de 

rações.  O Escore de condição corporal de cada vaca foi avaliado pelos alunos, sendo um 

parâmetro de exigência para a formulação da dieta que era realizada na propriedade, no 

momento da visita. Amostras da silagem eram periodicamente coletadas para análises 

bromatológicas.  Outra avaliação realizada foi a pesagem das bezerras e novilhas, utilizando-se 

a fita torácica. Este procedimento teve como propósito avaliar o desenvolvimento corporal das 

fêmeas jovens por meio do peso e do ganho de peso diário. 

Treinamento de técnicos e acadêmicos:  foi disponibilizado em função do projeto um 

curso pelo IAPAR, sendo sobre capacitação em assistência técnica especializada em sistemas 

de produção leiteiro, onde foram abordados temas ligados a produção vegetal e nutrição animal 

voltada a bovinocultura de leite.  

Para a realização do planejamento forrageiro e manejo de pastagens, primeiramente 

foi definida a área total de cada propriedade e também a área destinada à pastagem e à lavoura, 

onde foram avaliadas as pastagens existentes, realizadas análises e definição da área de plantio 

conforme a necessidade de forragem para suprir as demandas do rebanho durante o ano. 
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Outra prática realizada era o controle leiteiro e as análises do leite, onde mensalmente 

eram avaliadas a produção dos animais de forma quantitativa e qualitativa, identificando os 

animais quanto a produção, teor de sólidos no leite, composição química, contagem de células 

somáticas entre outros, estas análises qualitativas são realizadas no laboratório do Centro 

Mesorregional de Excelência em Tecnologia do Leite (CMETL), pelos próprios alunos 

supervisionados pela coordenadora. Com esses dados em mão era formulado uma dieta 

especifica para cada animal, tratado individualmente os animais doentes, além de melhorar a 

qualidade do leite através da dieta específica, atendo assim as exigências de cada animal. 

Eram realizadas práticas de manejo e ordenha, onde era demonstrado a maneira 

correta da desinfecção dos tetos com os produtos específicos, limpeza dos equipamentos de 

ordenha da maneira correta, limpeza e regulagem da temperatura do tanque de resfriamento. 

Dias de campo para os produtores: os produtores puderam ter acesso a cursos 

ofertados pelo SENAR e o CMETL (Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia do 

Leite) e também a dias de campo promovidos pela EMATER juntamente com a equipe do 

projeto de extensão. Foram dois dias de campo, o primeiro foi realizado no dia 11 de junho de 

2019 no municio de Reserva – PR, e o segundo no dia 24 de outubro de 2019 na Fazenda Escola 

– UEPG. Ambos contaram com oficinas sobre temas relevantes na produção leiteira, além de 

práticas onde os produtores aprenderam a produzir queijos e derivados lácteos, com finalidade 

de agregar valor e ter mais possibilidades de vender seu produto. 

RESULTADOS 

O projeto foi de extrema relevância tanto para os produtores quanto para os alunos 

envolvidos. Os produtores tiveram melhorias na qualidade das pastagens, diminuição dos custos 

de produção, melhoria na qualidade do leite, aumento da bonificação em razão da qualidade do 

leite e aumento da produção de leite. Já os alunos envolvidos puderam colocar em prática os 

conhecimentos obtidos na graduação, obter experiência prática do dia a dia no campo, aprender 

a se comunicar com o produtor rural e viver na prática a rotina de um profissional Zootecnista 

que atua com a assistência técnica. 

No gráfico 1 encontra-se os valores médios de CCS (Contagem de células somáticas) 

no leite. 
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Gráfico 1 – Evolução da Contagem de Células Somáticas – CCS 

                      Fonte: O autor. 

No gráfico 1 é possível observar os níveis de células somáticas de um dos produtores. 

Após a implantação do projeto, o nível reduziu cerca de 300 mil cels/mL, ficando estabilizado 

bem abaixo do que determina a legislação vigente (abaixo de 500 mil cels/mL – IN 76 do 

MAPA). A CCS está relacionada com a inflamação no úbere da vaca, que se apresenta na forma 

de mastite sub-clínica. Vacas com alta CCS devem receber tratamento com antibiótico 

intramamário, pois caso contrário haverá redução na produção de leite e dependendo do micro-

organismo, pode comprometer a saúde do animal e inclusive leva-lo à morte. O tratamento 

implica em gastos com medicamentos e descarte do leite. Desta forma, o uso de práticas de 

ordenha que minimizem a ocorrência de mastite é fundamental. 

No gráfico 2 encontram-se os dados de peso corporal das novilhas. 

Gráfico 2 – Comparativo entre a média de peso corporal (kg) das novilhas e o peso ideal. 

Fonte: O autor. 
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Através deste gráfico pode-se observar se o crescimento do animal está adequado, a 

ponto corrigir e dar maior atenção aos animais que estiverem com peso abaixo do ideal. No 

caso mostrado pelo gráfico, a média de peso das novilhas de um dos produtores estava abaixo 

do ideal, principalmente do 8º ao 10º mês de vida. Após esta verificação, o produtor conseguiu 

reverter e chegar muito próximo ao peso ideal nas pesagens posteriores, por meio de um manejo 

adequado e da nutrição balanceada para os animais desta categoria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto teve uma grande relevância tanto para os produtores atendidos quanto para 

os acadêmicos envolvidos, pois os produtores conseguiram ter uma assistência técnica 

especializada sem custos, já os acadêmicos conseguiram colocar em prática os conhecimentos 

obtidos durante a graduação, além de conseguir obter experiências práticas do dia a dia no 

campo e das dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores de leite.  

Outra atividade desenvolvida foram os dias de campo, nos quais houve a participação 

dos acadêmicos desde a organização até na apresentação, podendo assim vivenciar todo 

processo na organização, ter acesso as demandas dos produtores, ter contato com profissionais 

atuantes do mercado pecuário e desenvolver as habilidades de organização e oratória. 
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