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Apresentação
A publicação reúne textos de extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar nos quais
são apresentadas 105 experiências de produção de leite, em 82 municípios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
Através da apresentação desses casos, pretende-se homenagear dezenas de milhares de agricultores familiares que, através de seu esforço, posicionaram nosso Estado
no segundo lugar na aquisição de leite pelas indústrias de laticínios do país.
Os casos apresentados demonstram que esses produtores, quando buscam assistência técnica, ao investirem em gerenciamento e ao serem apoiados por políticas públicas, são capazes de evoluir, mesmo nos momentos de crise, quando muitos estão desistindo da atividade. Vale lembrar que, no período compreendido entre 2015 e 2017,
cerca de 19 mil produtores de leite deixaram de comercializar leite com as indústrias, de
acordo com os dados do Relatório Socioeconômico da Cadeia Produtiva do Leite do RS.
A Emater/RS-Ascar deseja também reconhecer o comprometimento e a dedicação
de centenas de técnicos da Instituição no trabalho junto a essas famílias, seja por meio
da assistência técnica, levando conhecimento através da participação dos produtores
em eventos técnicos, ou proporcionando acesso às políticas públicas de âmbito municipal, estadual ou federal.
Numa época em que a internet se encontra bastante popularizada e na qual as pessoas estão cada vez mais conectadas através da rede mundial de computadores, nossa
Instituição divulga pela primeira vez uma publicação sobre produção de leite na modalidade eletrônica na expectativa que, nesse formato de veiculação, possa atingir mais
pessoas, através de compartilhamento nas redes sociais.
Finalizando, desejamos a todos uma boa leitura esperando que, como consta no
título dessa publicação, as histórias apresentadas possam servir de inspiração para produtores e técnicos envolvidos com a produção de leite no Rio Grande do Sul.

Iberê de Mesquita Orsi
Presidente da Emater/RS
Superintendente Geral da Ascar

emlbugre@emater.tche.br
(55) 3791-1177
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Fa m í l i a

Ahlert
C o n d o r/ R S
Colônia Cash

anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário), executado pela Emater/RS-Ascar, para
receber assistência técnica na produção de leite, tornando-se uma Unidade de Referência,
oportunidade em que foi deﬁnida estratégia para superação das diﬁculdades em relação à
qualidade do leite.
Entre as medidas adotadas, destacam-se os controles para identiﬁcação das vacas com
maior problema, uso de homeopatia para prevenção e tratamento de mastite e intensiﬁcação
nos cuidados com pré e pós-dipping. Além disso, a família também recebeu recursos do Fundo
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - Feaper para
aquisição de um aquecedor solar de água.
Posteriormente, a família foi inserida no “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar”, do Governo do Estado, a partir do qual, com o acompanhamento da extensão rural,
está aprimorando o gerenciamento da propriedade.
Com a intensiﬁcação da assistência técnica, houve um aumento signiﬁcativo na
rentabilidade, pois além de aumentar o volume produzido, o descarte de leite foi zerado na
propriedade. Destaca-se que, com as mesmas 22 vacas, a propriedade aumentou a produção em
77,3%, passando de 11,9 litros/vaca/dia para 21,1 litros/vaca/dia, dentro dos padrões de
qualidade do leite. Os resultados da propriedade podem ser observados abaixo.
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A família Ahlert é formada pelo casal Kurt e Ledi e pelo ﬁlho Fábio Luís, casado com Marta
Clara. A propriedade tem 13,0 ha, dos quais 0,8 ha são destinados a sede e benfeitorias, 1,5 ha
de pastagem perene, 5,0 ha para plantio de milho para silagem e pastagem anual de inverno, 0,5
para a produção de alimentos para sustento da família e 2,0 ha são de mata nativa, constituindo
APP e reserva legal. A maior parte da propriedade é de solo raso e declivoso, aumentando o
desaﬁo na escolha das tecnologias para produzir o suﬁciente à manutenção da família e para
garantir a sucessão, já que este é um dos objetivos do casal.
A atividade leiteira mostrou-se a mais adequada para garantir a renda familiar. Mas, em
2014, a família encontrava diﬁculdades para atingir a qualidade exigida pela empresa
compradora, acarretando descontos e também descarte de leite, principalmente pelo uso de
antibióticos para mastites.
Em 2014, a família foi inserida no “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para
Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD,
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NerciNerci
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emcondor@emater.tche.br
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padrão, elevando o mérito genético dos animais da propriedade.
Em 2014, foi instalado um sistema de irrigação em 10,0 ha de pastagens de tífton e de trevo
branco, com o investimento de R$ 24.000,00, sendo R$ 9.600,00 oriundos do programa
“Irrigando a Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, executado pela Emater/RS-Ascar.
O sistema de produção de leite na propriedade é à base de pasto com suplementação,
baseado no pastoreio rotativo, manejado de acordo com a oferta de pasto, tendo as vacas livre
acesso à sombra e água durante todo o dia. A reposição dos nutrientes nas pastagens é realizada
após cada pastejo e de acordo com a análise de solos e extração dos minerais.
A evolução da produção leiteira contribuiu para o incremento de renda familiar e para a
permanência dos dois ﬁlhos na propriedade. Abaixo, podem ser observados alguns indicadores
1400
60
da propriedade.
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Almeida
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Capão do Cedro
A família Almeida é formada por cinco pessoas (o casal José Roberto e Ione), ambos com 50
anos, um ﬁlho de 21 anos, Jeferson, uma ﬁlha de 27 anos, Joselaine e a neta Roberta, de 11 anos.
Todos os adultos trabalham na atividade leiteira, iniciada na propriedade em 2009.
A propriedade tem uma área total de 39,0 ha, sendo 24,0 ha destinados à produção de leite
(9,0 ha de pastagem perene de verão – Tífton 85, 2,0 ha de trevo branco - utilizado como banco
proteico, 6,0 ha de pastagens anuais de inverno e verão e outros 7,0 ha cultivados com milho
para silagem). Fora da propriedade são adquiridos os alimentos concentrados.
A partir de 2014, o manejo do rebanho passou a ser aprimorado com a introdução de
práticas como controle leiteiro, descarte dos animais menos produtivos, divisão do plantel de
vacas em dois lotes, priorizando o acesso daquelas de maior produção às pastagens de melhor
qualidade e o fornecimento de ração de acordo com a sua produção. Além disso, foram
realizados investimentos no melhoramento genético do plantel, com uso de sêmen de alto

1200

50

Crédito: Emater/RS-Ascar
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Roseli
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NerciDenise
Class F. de Oliveira
Josmar Veloso
emcondor@emater.tche.br
emlagoav@emater.tche.br
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Fa m í l i a

Angst
Santo Cristo/RS
Linha Alma
A família Angst é formada pelo casal Floriano e Alice Maria, a ﬁlha Aline e o genro Cleiton.
Tem sua economia baseada na agricultura, desde a constituição da unidade de produção, em
1983.
No princípio, se dedicavam à produção de grãos e produtos alimentícios para o consumo da
família, sendo a produção leiteira de importância secundária.
Em meados de 1995, passaram a investir na produção leiteira tornando-a a atividade
principal, sendo que a família cria seus animais com muita dedicação e carinho.
Para o fortalecimento da atividade leiteira, foi muito importante a participação da família
em eventos técnicos e fundamental a decisão da ﬁlha em permanecer na propriedade, após
concluir o Curso de Biologia e uma pós-graduação em Gestão Ambiental. Com isso, o plantel foi
sendo melhorado geneticamente, passaram a controlar os custos de produção e a realizar
melhorias na infraestrutura da propriedade. Posteriormente, o genro, formado em Ciências

Contábeis (era sócio de um escritório de contabilidade na sede do município), também decidiu
trabalhar na propriedade com a atividade leiteira.
Ultimamente, a propriedade vem recebendo investimentos na recuperação dos solos e em
máquinas, equipamentos e benfeitorias que propiciam o desenvolvimento gradativo da
atividade, com aumento no volume e na qualidade do leite, resultando em um melhor equilíbrio
ﬁnanceiro da atividade, além de reduzir a penosidade do trabalho.
Durante todo esse período, a família teve acompanhamento da Emater/RS-Ascar, tendo
participado do “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura
Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD - anteriormente, Ministério do
Desenvolvimento Agrário) e, atualmente, é beneﬁciária do “Programa Estadual de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, sendo uma das Unidades de
Referência desse programa.
A evolução da atividade na propriedade nos últimos anos pode ser observada abaixo

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)*
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
63.989
175
20
8,8
5.753
1,04
66.548,56
5.545,71

2016
89.26 7
245
27
9,1
7.487
1,13
100.871,71
8.405,98

2017
91.195
250
23
10,9
7.649
1,25
113.993,75
9.499,48

R. Engelmann
RoseliEliane
Seintenfuss
NerciPaulo
Class Schons
emcristo@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(55) 3541-1254
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Antoniazzi
Caiçara/RS
Linha Pescoço

A família Antoniazzi é formada pelo casal
Gilvano e Ediane e pelos ﬁlhos de 15 e 11 anos de
idade. O casal, natural do município de Caiçara, está
na propriedade há 17 anos. Ali construíram toda a
infraestrutura com muito trabalho.
A propriedade tem área total de 26,0 ha, sendo
utilizados 20,0 ha para a produção de leite e demais
cultivos, constituindo-se em uma pequena
propriedade familiar que enfrenta as diﬁculdades de
um terreno declivoso.
Crédito: Emater/RS-Ascar
O cultivo de fumo já foi a principal atividade
geradora de renda da propriedade, mas há alguns
anos o destaque passou para a atividade do leite. Atualmente, a atividade leiteira é a principal fonte de
renda, e o planejamento da família é que essa atividade substitua completamente a produção de tabaco de
galpão.
As mudanças mais signiﬁcativas na atividade leiteira ocorrem a partir dos investimentos realizados nas
pastagens, com a correção da fertilidade do solo, adubações de base e em cobertura e a adequação do
manejo. As áreas de pastagens foram divididas em piquetes, dimensionados de acordo com o tamanho do
rebanho e com água à disposição dos animais.
As ações realizadas, com o acompanhamento técnico da Emater/RS-Ascar, aumentaram a oferta de
pastagem, permitiram o acesso a novas áreas para pastoreio noturno e facilitaram o consumo de água pelas
vacas. Outra questão fundamental para o sucesso da atividade leiteira, que conta com o apoio da extensão

rural, é o balanceamento da dieta dos animais, para permitir que as vacas expressem a sua
capacidade produtiva dentro das condições oferecidas pelo sistema de produção adotado na
propriedade.
Outro ponto a destacar é o controle de custos da atividade de leite realizado pela
família Antoniazzi, fundamental para a gestão da propriedade. Com isso, houve um aumento
signiﬁcativo na produção de leite, na produtividade e na rentabilidade, conforme pode ser
observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Total de vacas (número)
Margem bruta (R$/vaca/ano)
.
Margem bruta (R$/ ha/ano)*

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Em relação à área de pastagens

2015
57.000
156
13,4
14
2.198,57
3.847,49

2016
52.780
145
13,3
13
2.436,00
5.278,00

2017
76.370
209
19,3
13
3.818,50
8.273,42

Carlos Ruviaro
Jackson L. Arboit
emcaicar@emater.tche.br
(55) 3738-1280

05

Fa m í l i a

Barboza
Lajeado do Bugre/RS
Linha Picada Grande

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Barboza é formada pelo casal Lúcio,
de 34 anos e Camila, de 23 anos e o ﬁlho Vinícius, de
cinco anos. O jovem casal tem como atividade
principal a produção de leite, desenvolvida em 11,0
ha, há nove anos.
Desde 2014, a família vem realizando
adequações no sistema produtivo visando
aumentar o volume produzido e melhorar a
qualidade do leite e as condições de trabalho. As
melhorias
realizadas
estão
intimamente
relacionadas com a extensão rural, uma vez que,

nessa época, houve a inserção da família no “Projeto Sombra, Pasto e Água (SPA)”, que visa o diálogo da
extensão rural com a realidade de cada família, através de atividades individuais e coletivas.
No atendimento individual, através de visitas técnicas, são debatidas as especiﬁcidades da propriedade,
suas potencialidades e desaﬁos e realizado o planejamento. Já nas atividades grupais, a família percebe-se
enquanto coletivo, identiﬁcando casos de sucesso e aprendendo com o intercâmbio de experiências.
Um exemplo importante das mudanças ocorridas se refere ao planejamento forrageiro. Anteriormente,
a produção de pastagens era baseada em espécies anuais e no campo nativo, sistema que foi alterado com
a introdução de pastagens perenes (Tífton 85 e jiggs), manejadas através de pastoreio rotativo. O sistema
de produção é à base de pasto com suplementação com silagem e concentrados.
A qualidade do leite, aferida através da Contagem Bacteriana Total (CBT) e da Contagem de Células

Somáticas (CCS), que antes não atendia aos padrões exigidos pela Instrução Normativa 62,
passou a se enquadrar nos parâmetros dessa norma. Além de pensar na rentabilidade da
atividade, a família vislumbra um futuro saudável no exercício da atividade, por isso, o
planejamento forrageiro e a construção de uma sala de ordenha também tiveram como objetivo
melhorar as condições de trabalho.
Além da inserção no projeto SPA a família participa desde 2016 do “Programa de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, executado pela extensão rural, que
visa debater com as famílias a evolução das condições sociais, econômicas e ambientais
especialmente em relação à utilização dos recursos naturais, ao uso da mão de obra e dos
insumos, à qualiﬁcação do saneamento básico rural, ao aumento da renda dos agricultores e à
incorporação de mudanças tecnológicas. Além disso, a família é uma das propriedades
acompanhadas pelo “Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas
Sustentáveis de Produção de Leite – SisLeite”, desenvolvido em todo Estado pela
Emater/RS-Ascar.
Abaixo, são apresentados alguns dos indicadores da propriedade, comparando-se a
situação antes (2015) e após (2017) a atuação da extensão rural na propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Custo variável (%)
Contagem de Células Somáticas (CS/ml)
Contagem Bacteriana Total (UFC/ml)

2015
42.000
115
12
9,6
65
1.100.000
780.000

Fonte: Emater/RS-Ascar

2017
120.000
329
21
15,7
53
210.000
98.000

e m l b u g r e @ e m a t e r. t c h e . b r
(55) 3616-5003

Alencar S.Piovesan
Michele S. Carvalho
Pedro A.M. da Rosa
emlbugre@emater.tche.br
(55) 3791-1177
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Barcarol
Cristal do Sul/RS
Linha São Dimas

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Barcarol é formada por Vanderlei e
Marli, ambos com 55 anos, e os dois ﬁlhos, Douglas,
de 17 anos, técnico em agropecuária, e Diogo, de 11
anos.
A propriedade tem como área total 10,0 ha,
sendo 5,76 ha de área agricultável e o restante da
área ocupada por benfeitorias, estradas e
remanescentes de vegetação nativa.
Além da produção de leite, a família também
desenvolve a suinocultura, com 500 animais para
terminação, atividades que se complementam, com

a utilização dos dejetos suínos como adubação orgânica das pastagens.
A atividade começou a ser intensiﬁcada em 2014, a partir da assistência técnica pela Emater/RS-Ascar
na propriedade, tendo iniciado com a implantação de 1,8 ha de grama tífton. Atualmente, a totalidade da
área de pastagens na propriedade é coberta por pastagens perenes, sendo 4,15 ha de tífton e 1,61 ha de
braquiária Convert. Em seguida, através do “Programa Mais Agua Mais Renda”, do Governo Estadual,
instalaram um sistema de irrigação que é utilizado para a fertirrigação da área de tífton.
Após ser organizado um sistema à base de pasto com suplementação, em 2016, a propriedade passou
a trabalhar com mais ênfase os aspectos relacionados à qualidade do leite. A família também investiu na
reforma de um galpão para melhoria das condições de trabalho da família e diminuição da penosidade. No
mesmo ano, foi iniciado o trabalho de controle leiteiro na propriedade e, em 2017, começaram a fazer o
balanceamento da dieta das vacas, de acordo com as suas necessidades.

Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produção, produtividade e renda da
propriedade, bem como, uma redução no rebanho total. A diminuição do custo com a
substituição de pastagens anuais, por perenes foi outro aspecto importante para garantir
sustentabilidade à propriedade.
A evolução de alguns indicadores pode ser observada abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Total de vacas (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)*
Produção de leite (litros/vaca/dia) *,**
Área usada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Receita bruta (R$/ha) ***

2015
52.207
143
17
8,4
10,0
5,76
9.064
44.013,44
3.667,79
7.641,22

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Considera o número total de vacas (secas + lactação)
**- Considera uma lactação de 305 dias
***- Considera apenas a área agricultável

2016
57.276
157
14
11,2
13,4
5,76
9.944
65.858,00
5.488,17
11.433,68

2017
64.957
178
13
13,7
16,4
5,76
11.277
80.469,70
6.705,81
13.970,43

Daniel Verdi
emcrisul@emater.tche.br
(55) 3616-2209
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Fa m í l i a

Baronio
Muçum/RS
Linha 28 de Setembro
A família Baronio é formada pelo casal José Carlos e Maria e o ﬁlho Fabio; juntos
desenvolvem a atividade leiteira na propriedade.
A propriedade tem 13,59 ha de área total, sendo 7,0 ha utilizados para a produção de leite,
somando-se a área destinada à produção de silagem com a área das pastagens, manejadas
através de pastoreio rotativo.
A atividade leiteira iniciou na propriedade em 2010 e o acompanhamento pela
Emater/RS-Ascar em 2013, em função da sua escolha como beneﬁciária do “Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na
Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário),
executado pela Emater/RS-Ascar.
Decidida a apostar na atividade, a família tem realizado diversos investimentos na
propriedade. Entre esses, destaca-se a substituição do antigo resfriador de imersão (de tarro)

por um maior do tipo tanque de expansão direta (a granel), com recursos do “Fundo Estadual de
Apoio ao Pequeno Estabelecimento Rural” – Feaper, política pública do Governo Estadual,
executada pela Emater/RS-Ascar.
Também foram aplicados recursos na construção ou adequação de instalações como sala de
ordenha e galpão de alimentação, na proteção da nascente d’água, instalação de cisterna para
armazenagem de água da chuva (128 mil litros) e, recentemente, na construção de esterqueira.
Além da implantação de pastagens perenes de verão, a propriedade também conseguiu
investir nos últimos anos em máquinas e equipamentos, como um gerador de energia e
microtrator com carretão.
Como primeiro passo, foi realizado um diagnóstico para ver as necessidades e o interesse da
família na evolução da atividade; naquela época o Fabio trabalhava fora da propriedade como
motorista de caminhão, só ajudava nos dias de feriado, ﬁnais de semana e horas vagas. Entre as
práticas recomendadas pela extensão rural, citam-se a produção de silagem e pastagens anuais,
o plantio de pastagens perenes e o piqueteamento da área. Através de indicação do Conselho
Municipal, a família foi beneﬁciada com recursos do Feaper destinados também à construção de
cisterna para fornecimento de água para lavagem da sala de ordenha, na dessedentação dos
animais e para uso da família. Atualmente está planejada também a construção de uma
estrumeira para armazenamento adequado dos dejetos bovinos.
Recentemente, a família foi incluída no “Programa Estadual de Gestão Sustentável da
Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, através do qual recebe acompanhamento da
Emater/RS-Ascar para aprimorar os processos de gestão da atividade. A família se caracteriza
também pela busca de conhecimentos técnicos, tendo participado de diversos eventos técnicos.
A evolução da propriedade nos últimos anos pode ser observada abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
32.850
90
7
12,9
4.693

2015
43.800
120
8
15,0
6.257

2016
58.400
160
9
17,8
8.343

2017
63.300
173
10
17,3
9.043

Bellini
RoseliJairo
Seintenfuss
Nerci emmucum@emater.tche.br
Class
emcondor@emater.tche.br
(51) 3755-1229
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Bartz
Cristal/RS
Alto Alegre
A família Bartz é formada pelo casal Ronaldo e Rosinara, juntamente com os seus quatro
ﬁlhos David, Dirlei, Marcelo e Reginaldo; juntos compõem a força de trabalho na propriedade.

A família reconhece o papel da produção leiteira na sucessão familiar, uma vez que
oportuniza aos jovens a inserção e o protagonismo na atividade, motivando a permanência
deles no campo.
A atividade leiteira surgiu da necessidade de substituir o cultivo do tabaco em decorrência
de problemas de saúde na família pelo contato com a nicotina. Então, desde 2011, a
propriedade dedica-se prioritariamente à produção de leite, a qual teve início com quatro vacas
em produção.
A propriedade tem uma área total de 17,5 ha, sendo 15 ha utilizados para a produção de
leite. A alimentação do rebanho leiteiro é baseada em pastagens anuais produzidas em 8,0 ha,
tanto no inverno (aveia e azevém), quanto no verão (milheto e Capim Sudão). Outros 6,0 ha são

cultivados com milho para produção de silagem na safra e na safrinha (segundo plantio).
Atualmente, a propriedade está implantando 1,0 ha de Capim Elefante Anão, Cv. BRS Kurumi.
De acordo com o jovem Dirlei, o principal fator para o sucesso da propriedade foi a
organização da mesma para a produção de alimentos para os animais, especialmente pastagens.
Outro aspecto importante foi a participação em cursos de bovinocultura de leite, de inseminação
artiﬁcial e de melhoramento genético realizados nos Centros de Treinamento da
Emater/RS-Ascar, em Canguçu e Montenegro. A família também ressalta a importância de uma
transição gradativa e planejada para o sucesso da atividade, o que permitirá futuros
investimentos na ampliação do negócio.
Por ser um exemplo bem-sucedido de produção de leite na região de Cristal, como
alternativa à cultura do tabaco, em 2016 a propriedade sediou um dia de campo sobre o tema
“Leite como Alternativa na Propriedade”, organizado pela Emater/RS-Ascar com cerca de 200
participantes da região.
Na tabela abaixo, pode-se observar a evolução de alguns índices técnicos e econômicos nos
últimos quatro anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do litro de leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
69.840
191
14
13,6
1,00
69.840,00
5.820,00

2015
70.332
193
16
12,1
1,02
71.738,64
5.978,22

2016
72.636
199
17
11,7
1,05
76.267,80
6.355,65

2017
76.188
209
18
11,6
1,20
91.425,60
7.618,80

Volmir Radaeli
Sabine Kasinger
emcrista@emater.tche.br
(51) 3678-1376
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Fa m í l i a

Binda
F a g u n d e s Va r e l a / R S
Distrito Sede
A família Binda é formada pelo casal José e Ivânia e o ﬁlho Tiago, que também trabalha
como eletricista.
A propriedade da família, de 24,6 hectares, tem atualmente 7,5 hectares de área utilizada
com leite. Vem ajustando a produção leiteira com acompanhamento da Emater/RS-Ascar, desde
2015, quando eliminou o parreiral e decidiu focar no leite como principal fonte de renda da
família.
Em 2016, com o lançamento do “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”,
do Governo do Estado, a família aceitou o desaﬁo de ser a primeira Unidade de Referência do
programa no município, iniciando um trabalho continuado para desenvolvimento da atividade.
A alimentação do rebanho leiteiro era baseada em silagem de milho e concentrado,
utilizando a pastagem por apenas de duas a três horas ao dia. No restante do tempo, os animais
permaneciam em uma área de descanso, resultando em baixa produtividade com alto custo de
produção.

A partir do trabalho da extensão rural, o manejo do gado leiteiro foi modiﬁcado para um
sistema de produção de leite à base de pasto, ampliando a oferta de pastagens de alta qualidade
durante o ano, promovendo o máximo consumo de pasto durante as 24 horas do dia,
complementando a falta de pasto em momentos oportunos com silagem de milho e utilizando
racionalmente o concentrado para permitir a máxima expressão do potencial produtivo do
rebanho.
Para isso, foi realizado um trabalho de planejamento forrageiro, com implantação de
gramíneas anuais e perenes, leguminosas em sobressemeadura, dimensionamento de piquetes
para pastoreio rotativo, correção da fertilidade dos solos com adubação química e orgânica e
produção de silagem de qualidade além de diversas outras práticas visando à melhoria da
produtividade e à diminuição de custos como o balanceamento da dieta.
Com os primeiros resultados, a família realizou o investimento em uma sala de alimentação
com sala de ordenha, ainda em 2016, melhorando as condições de trabalho com a atividade. Um
signiﬁcativo aumento da renda agrícola obtida com a atividade pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/hectare/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Custo de produção (R$/litro)
Receita bruta (R$/litro)
Receita bruta (R$/mês)
Custos totais (R$/mês)
Renda agrícola (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

Safra 2015/2016
95.790
262
18
14,6
8
11.974
1,08
0,97
0,11
8.626,52
7.781,56
844,96

Safra 2016/2017
107.085
293
18
16,3
7,5
14.278
1,25
0,64
0,61
11.115,07
5.732,60
5.382,47

var %
12,0%
12,0%
0,0%
12,0%
-6,0%
19,0%
15,0%
-34,0%
455 %
29,0%
-26,0%
537,0%

Ivan
IvanPasa
Pasa

Leandro C. Ebert
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
emfagvar@emater.tche.br
( 5( 544) )33335599- -11110011 (54) 3445-1035
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Fa m í l i a

Bolson e Camêlo
Caxias do Sul/RS
Vila Oliva
A família Bolson e Camêlo é formada pelo casal Marta e Marcelo e pelos ﬁlhos Pedro (19
anos), Isadora (13 anos) e Artur (9 anos). A propriedade utiliza 16,5 ha para a produção de leite
que é a principal atividade econômica; o restante da área é utilizada com pequeno cultivo de
videira, além de reﬂorestamento, açude e áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Começaram com o leite nessa propriedade em 2006, com a transferência de um plantel já
trabalhado pelo casal em área de familiares. No começo, a atividade apresentava resultados
técnicos e econômicos insatisfatórios, o que motivou a procura por assistência técnica. Assim,
em meados de 2011, solicitaram o apoio técnico da Emater/RS-Ascar para a atividade.
Inicialmente, foi realizado um diagnóstico com o auxílio do software WinLactus™
(disponibilizado livremente pela Embrapa à época), o que permitiu analisar um grande número
de anotações sobre o plantel já disponíveis na propriedade. Com o uso dessa ferramenta, foi
possível identiﬁcar rapidamente os problemas que deviam ser priorizados. Entre esses, as

diﬁculdades na recria dos animais jovens (primeiro parto próximo aos três anos), a inadequação
do manejo no período pré-parto das vacas, um baixo percentual de vacas em lactação, além da
necessidade de ampliação da produção e da produtividade.
Também foi realizado o mapeamento das áreas destinadas ao gado leiteiro, o que permitiu
conhecer a aptidão e o tamanho exato de cada parcela. A partir disso, uma das primeiras ações
instituídas foi o planejamento forrageiro semestral composto por a) o que plantar, b) quanto
plantar, c) quando plantar, d) onde plantar e e) como plantar, para garantir a máxima oferta de
forragem de qualidade durante o ano.
Outras ações adotadas inicialmente foram as seguintes: controle leiteiro, controle de
desenvolvimento das terneiras e novilhas, separação das fêmeas jovens por tamanho, venda de
novilhas excedentes, deﬁnição de área e do manejo para o pré-parto e adequação da dieta do
rebanho.
A adoção dessas práticas, associada a muita dedicação e esforço da família, inclusive com a
participação em cursos em Centros de Treinamento da Emater/RS-Ascar, resultou em avanços
muito signiﬁcativos em poucos anos. A melhoria da renda permitiu a estruturação da
propriedade com instalações (galpão para alimentação e descanso dos animais e sala de
ordenha 2 x 4, com fosso), máquinas e equipamentos (tratores, plantadeira, vagão forrageiro e
ordenhadeira canalizada), além de irrigação em 3,0 ha de pastagem e uma agroindústria de
queijo colonial, onde processam grande parte da sua produção, agregando valor ao leite.
Conversando com a família, percebe-se nitidamente que o seu maior orgulho, no entanto, é
ter viabilizado a atividade leiteira para garantir a permanência do ﬁlho Pedro na propriedade.
Abaixo, são apresentados alguns indicadores da evolução da propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano) **
Vacas em lactação/total de vacas (%)
Vacas total/rebanho total (%)

Jun.2011
355
21
16,9
7.851
63,64
41,25

Jun.2013
440
22
20,0
9.733
87,88
51,56

Fonte: Emater/RS-Ascar
* Referente ao primeiro semestre ** Calculado com base na produção de junho de cada ano

Jun.2018*
896
32
28,0
19.821
82,05
60,94

E.i n
Ries
R o sJaime
eli Se
tenfuss
N e r cget@emater.tche.br
i Class
e m c o(51)
ndo
r @ e m a t e r. t c h e . b r
2125-3080
(55) 3379-1280

11

Fa m í l i a

Bonavigo

observar uma grande disparidade com a produção diária, variando entre 15 e 40 litros por vaca
por dia. A partir desses dados, a família obteve mais informações para melhorar a qualidade do
rebanho, reduzir custos e aumentar a rentabilidade na atividade leiteira.
Abaixo, é possível observar a evolução dos indicadores técnicos na propriedade da família
Bonavigo.
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A família Bonavigo é formada por três gerações:
os patriarcas Albino e Luiza, o ﬁlho Juliano, a nora
Juliane e os netos Mateus e Leticia.
É beneﬁciária do programa de reforma agrária
desde 2003, residindo num lote de terras com 14,0
ha de área. Anteriormente, a propriedade possuía
24,0 ha onde também eram cultivados grãos no
verão, sendo esta a principal renda da família
naquele momento, apesar do baixo rendimento.
A atividade leiteira na propriedade começou em
Crédito: Emater/RS-Ascar
2003. Na medida em que esta foi aumentando, e
com a diminuição da área de terra disponível, em
2016, a produção de soja acabou sendo totalmente substituída pelo leite.
A bovinocultura de leite é desenvolvida à base de pasto com suplementação de ração e uso silagem no
inverno.
O principal fator para o sucesso que a propriedade vem experimentando foi o plantio de pastagens
perenes, primeiramente o capim elefante Cv. Pioneiro e também a grama Tífton 85. Atualmente, são
cultivados na propriedade 3,0 ha de Capim Pioneiro, 3,0 ha de Tífton 85 e 6,0 ha de milho para silagem no
verão e, no inverno, 12,0 ha de aveia e azevém, sendo metade em sobressemeadura nas pastagens perenes
e a outra metade na área do milho.
A partir da redução da área disponível, passou a ser adotado um manejo diferenciado do rebanho, com
planilhas de controle zootécnicos para melhoria da dieta e conhecimento do rebanho, sendo possível
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Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (n°)
Produtividade (litros/vaca/dia)

0

2013
199
17
11,7

2014
338
27
12,5

2015
289
22
13,1

2016
410
27
15,2

2017
385
20
19,3

Fonte: Emater/RS-Ascar

Graciel A. Maggioni
Jorge Buffon
emsarand@emater.tche.br
(54) 3361-1089
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Fa m í l i a

Breunig
Santa Cruz do Sul/RS
Linha Júlio de Castilhos
A família Breunig é constituída pelo jovem casal Jair e Sandra e sua ﬁlha Soﬁa de três anos.
São ﬁlhos de agricultores e sempre trabalharam na propriedade com seus pais. No entanto, dois
anos após o casamento, moraram na cidade onde Jair trabalhou como motorista de uma
distribuidora de alimentos e Sandra em uma padaria.
Em 2008, o proprietário da distribuidora convidou o casal para trabalhar em uma fazenda da
empresa, gerenciando as compras de insumos e a comercialização do gado. Em 2011, no
entanto, motivados por amigos e recebendo o apoio da família, decidiram retornar para a
propriedade para trabalhar com a atividade leiteira, uma vez que a cultura do tabaco, conhecida
de ambos, já não os atraía mais. Assim, no ﬁnal de 2011 adquiriram 10 novilhas, sete através de
ﬁnanciamento do Fundo Municipal Agropecuário e três com recursos próprios.
No início de 2012, o casal deixou os empregos na fazenda retornando para a propriedade
dos pais do Jair, iniciando as vendas de leite. Neste mesmo ano, construíram a sala de ordenha,

adaptaram uma instalação já existente para a alimentação dos animais e adquiriram um trator
novo com alguns implementos agrícolas via Pronaf.
Ainda em 2012, em uma reunião com a Emater/RS-Ascar sobre vazio forrageiro,
conheceram o Capim Áries, implantando já naquele ano 1,0 ha, área que foi sendo ampliada até
atingir 4,0 ha em 2017. Esta área está toda piqueteada, sendo 38 piquetes utilizados pelas vacas
e cinco terneiras. Em 2014, Jair participou do Curso de Qualidade do Leite no Centro de
Treinamento da Emater/RS-Ascar, em Teutônia, onde aprendeu sobre manutenção e
higienização dos equipamentos de ordenha, resultando na melhoria da qualidade do leite, em
função da queda expressiva na contagem de células somáticas (CCS) e na contagem bacteriana
total (CBT).
Desde que retornaram à propriedade, com o objetivo de trabalhar com o leite, diversas
diﬁculdades têm sido superadas com o esforço da família, mas também muitas conquistas têm
se concretizado, apesar de a atividade ainda ser relativamente nova. Quando saiu da
propriedade em 2008, o casal não pensava que haveria outra atividade que pudesse gerar renda
para a família, a não ser o tabaco.
Apesar de ainda ajudarem os pais de Jair na cultura do tabaco, a área com essa cultura foi
reduzida de 3,0 ha para 2,0 ha, o que foi possível com o incremento da atividade leiteira
demonstrado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Área usada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Total de vacas (número)
Total de animais (número)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2013
84.000
230
5,5
15.273
16
22

2014
103.000
282
7,0
14.714
20
27

2015
124.000
340
8,0
15.500
24
33

2016
127.000
348
9,0
14.111
26
32

2017
138.000
378
9,5
14.526
28
42

Ivan
IvanPasa
Pasa

Vilson Pitton
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br

emscruzs@emater.tche.br

( 5( 544) )33335599- 1- 1110011

(51) 3711-2793
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Fa m í l i a

Brissow
Entre-Ijuís/RS
Esquina Primavera

A família Brissow é constituída pelo casal Celso,
Márcia e pelo ﬁlho Leonardo com 23 anos de idade
que gosta de estar no meio rural e trabalhar com
leite e grãos. Tem formação em técnico agrícola e já
assumiu a ideia da sucessão na propriedade; está
envolvido em todas as atividades, com forte
participação no gerenciamento da propriedade.
A família trabalha em 37,66 ha de área própria e
mais 23,9 ha de área arrendada. A área destinada à
produção leiteira corresponde a 13,0 ha.
Crédito: Arquivo familiar
A atividade leiteira teve início em 1990 como
uma atividade secundária na geração de renda. O
crescimento da atividade ocorreu a partir de 2010. O principal fator para o sucesso da propriedade foi o
investimento na formação proﬁssional do ﬁlho e seu retorno para a propriedade.
Um diferencial da família tem sido a adoção das recomendações técnicas compatíveis com a atividade
e a necessidade de aumentar a renda na propriedade; em função da volta do ﬁlho, a família passou a adotar
uma série de medidas: aumento do rebanho leiteiro com animais de genética mais apurada, implantação e
melhoria de pastagens com adubação conforme recomendação técnica, manejo rotacionado dos pastos e
uso de ração balanceada na alimentação animal.
A implantação de pastagens anuais e perenes foi fundamental para o manejo dos animais, atuando
como forrageira no verão e suporte dos animais no inverno. Também houve melhoria na infraestrutura de
produção com construção da sala de espera e de ordenha, propiciando maior comodidade no

desenvolvimento do trabalho. A família também adotou boas práticas na ordenha e passou a
produzir leite dentro dos padrões da qualidade.
A família participou do “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção
da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente
Ministério do Desenvolvimento Agrário), executado pela Emater/RS-Ascar e também acessou
outras políticas públicas de investimentos.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo no volume produtivo, na produtividade, receita,
como pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (ha)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/mês )
Receita bruta (R$/vaca /ano)
Receita bruta (R$/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
56.100
154
14
11,0
5
11.220
0,8
3.740,00
3.205,71
8.976,00

2015
108.557
297
24
12,4
12
9.046
0,9
8.141,78
4.070,89
8.141,78

2016
120.619
330
25
13,2
17
7.095
1,05
10.554,16
5.066,00
7.450,00

2017
146.277
401
25
16,0
13
11.252
1,25
15.237,19
7.313,85
14.065,10

Jorge Luis B. Dorneles
Nélio C. Nevinski
emejuis@emater.tche.br
(55) 3329-1366
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Fa m í l i a

Caratti
Palmitinho/RS
Linha São João

A família Caratti é formada pelo casal Denis e
Juliane e seu ﬁlho Adrian, de dois anos. Até 2008,
eram arrendatários. Em 2009, com auxílio da
Emater/RS-Ascar, ﬁnanciaram uma área pelo
Programa Nacional de Crédito Fundiário, quando
iniciaram com a atividade, então com oito vacas em
lactação produzindo 80 litros de leite por dia.
Com a morte do pai, Denis assumiu a
propriedade e, algum tempo depois, conseguiu com
muito esforço adquirir uma área lindeira.
Crédito: Emater/RS-Ascar
A propriedade hoje possui 23,3 ha, sendo 13,3
agricultáveis, utilizados com pastagem perene em
5,0 ha, plantio de milho para silagem em 8,3 ha (semeados no inverno com aveia) e 0,5 ha para cultivos de
subsistência. Como estrutura, possuem trator e implementos, uma casa de moradia e um estábulo, onde a
ordenha é realizada com ordenhadeira do tipo balde ao pé.
A atividade leiteira na propriedade é baseada em pastagens suplementadas com silagem e
concentrados e todo o rebanho da propriedade é formado por animais da raça holandesa.
Diversos foram os fatores que contribuíram para o sucesso da propriedade, entre os quais podem ser
destacados os seguintes: 1) os investimentos no plantio de pastagens perenes (tífton e Jiggs), a partir de
2013; 2) a implantação do controle leiteiro individual mensal para cada vaca; 3) o uso de controle
reprodutivo individual para cada animal; 4) o balanceamento alimentar do rebanho através de cálculos
mensais de dietas e 5) um ﬁnanciamento bancário através do qual o agricultor adquiriu 10 matrizes

leiteiras.
No entanto, o que mais contribuiu para a evolução da propriedade, com certeza, foi a
implantação de um plano de criação das terneiras e novilhas, com a escolha da genética mais
adequada para o rebanho, através da inseminação artiﬁcial, a alimentação e o manejo
adequados e o controle de desenvolvimento dos animais, através de pesagens e medições de
altura.
Com isso, houve um aumento muito signiﬁcativo na produção e produtividade, conforme
pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Custo variável (%)
Custo da alimentação (% do custo variável)
Total de vacas (número)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
63.438
174
14,9
50
61
14

2016
96.564
265
18,6
56
65
17

2017
160.552
440
21,1
58
67
25

Alex de M. Rubin
empalmit@emater.tche.br
(55) 3791-1177
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Crédito: Fernando K. Dias

Fa m í l i a

Cardoso
São Francisco de Paula/RS
Cazuza Ferreira
A família Cardoso é formada pelo casal José Luiz e Inês, juntos há 28 anos, e pela família do
seu ﬁlho Márcio – casado com Esiane, e os ﬁlhos pequenos Artur e Davi – que não reside na
propriedade.
A propriedade foi herança dos pais de Inês; são 86,0 hectares de pastagem nativa
entremeados por matas de araucária.
Iniciaram a produção de leite na propriedade logo após o casamento, como matéria-prima
para a fabricação do queijo artesanal serrano, produto exclusivo dos Campos de Cima da Serra
do RS e Planalto Sul-Catarinense. Como quase todos os moradores do meio rural dessa região,
aprenderam a produzir queijo na infância, com seus pais e avós, a partir de uma receita
tradicional de origem portuguesa.
Apesar de terem comercializado por cerca de seis anos parte do leite com a indústria de
laticínios, a maior parte da renda sempre foi a venda do queijo serrano, comercializado na

informalidade. A família, no entanto, preocupada com a insegurança dessa situação e com a
necessidade de qualiﬁcar o processo produtivo buscou apoio junto à Emater/RS-Ascar.
Em função disso, em 2013, a família foi cadastrada no “Programa Estadual de Agroindústria
Familiar” passando a receber assistência técnica mais intensiva para regularizar a sua produção,
além de participar dos cursos de Laticínios e de Boas Práticas de Fabricação – BPF no Centro de
Treinamento da Emater/RS-Ascar em Caxias do Sul.
Com o apoio de recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Pequeno Estabelecimento Rural –
Feaper, do Governo do Estado, investiram na construção de uma agroindústria dentro dos
padrões da legislação para a produção de queijo serrano, passando a ter sua produção
inspecionada pelo Serviço Municipal de Inspeção – SIM, do município, obtendo a autorização
para comercialização de queijo dentro dos limites municipais.
Assim, em 2017, cumpridas todas as formalidades, foi concretizado um antigo sonho da
família Cardoso, com a inauguração da “Queijaria Sopro do Minuano”. Até o momento, a
queijaria é a única de queijo serrano que se encontra cadastrada no Sistema Uniﬁcado Estadual
de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) e, portanto, a única
autorizada a comercializar sua produção em todo o Rio Grande do Sul. A propriedade também
foi a primeira certiﬁcada como livre de brucelose e tuberculose, o que é um aspecto
fundamental para a produção e comercialização de queijos artesanais.
O empenho e a dedicação da família resultaram em conquistas no decorrer dos anos, as
quais culminaram em uma valorização expressiva no preço de comercialização do queijo que
praticamente duplicou com a abertura de novos mercados fora da região produtora.

Crédito: Fernando K. Dias

Lilian V. Ceolin
Sandra L. A. de M. Silva
eemmvvmmaar ri ai a@
@eemJean
maat e
t er.
chheMatos
e. b
. br r
C.r.t ctde
Marione M. Marques
( 5( 544) )33335599- 1- 1110011

Ivan
IvanPasa
Pasa

emspaula@emater.tche.br
(54) 3244-1394

16

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Cassol
São Domingos do Sul/RS
São Gotardo
A família Cassol é formada pelo casal Domingos e Zelli, o ﬁlho Joel – que cursa Técnico em
Agropecuária e a ﬁlha Deise (Bacharel em Administração), casada com Mauricio, com quem tem
o ﬁlho Mathias.
A propriedade tem 37,5 hectares, sendo 4,0 ha para pastagens, 7,0 ha de culturas anuais e
10,0 ha cultivados com milho destinado à produção de silagem.
A atividade leiteira é desenvolvida na propriedade desde os tempos dos pais de Domingos,
mas em 2015, visando a sucessão familiar, foram realizados investimentos para ampliar as
instalações, aumentar o número de animais do plantel e reduzir a penosidade do trabalho
familiar.
Os principais fatores para o sucesso da propriedade, segundo a família, foram a construção
da sala de ordenha e o ajuste da dieta das vacas – de acordo com a produção de leite, a avaliação
de escore corporal e o estágio reprodutivo das vacas.

O ajuste das dietas é realizado com o uso da planilha eletrônica “Boviter”, desenvolvida por
técnicos da Emater/RS-Ascar e permite aumento da eﬁciência zootécnica e econômica, a partir
do atendimento das necessidades nutricionais de cada categoria animal com a combinação dos
alimentos mais econômicos.
A família também investiu na construção de um silo secador aerado, modelo da
Emater-RS/Ascar, para armazenamento do milho empregado na formulação das rações. Essa
tecnologia tem garantido qualidade ao produto armazenado e redução de custos, o que se
reﬂete em ganhos na produção leiteira.
Mais recentemente, a família foi incluída no “Programa Estadual de Gestão Sustentável da
Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, passando a receber assistência da extensão rural
também em gestão da propriedade.
Registra-se ainda que o manejo adotado em relação à qualidade do leite entregue à
indústria está garantindo melhores preços. Abaixo, é possível observar a evolução da
propriedade nos últimos anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
101.994
279
18
15,5
4.113
0,94
95.527,58
7.960,63

2016
130.035
356
18
19,8
5.243
1,31
169.916,73
14.159,73

2017
179.806
493
23
21,4
7.250
1,16
208.125,45
17.343,79

Ivan
IvanPasa
Pasa

Henrique Guidini
Juliane F. Rezende
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
emscruzs@emater.tche.br

( 5( 544) )33335599- -11110011

(51) 3711-2793
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da propriedade refere-se à gestão dos processos, otimização dos recursos disponíveis e à
participação de todos na tomada de decisão. Destaca-se aqui a participação da mulher na “vida”
da propriedade. Isto signiﬁca que a jovem Mariluci está presente e participativa em todas as
atividades agropecuárias, sendo eﬁciente também na produção de alimentos para o
autoconsumo e na organização e embelezamento dos arredores.
O casal investiu recentemente na melhoria das condições de trabalho o que possibilitou a
redução da penosidade; além disso, vem investindo cada vez mais na qualidade das pastagens e
na promoção do conforto animal. Atualmente o casal projeta a instalação de esterqueiras mais
adequadas e melhor dimensionadas para o porte da produção leiteira.
Isto tem resultado em um aumento gradativo da produção de leite e na receita da
propriedade, conforme pode ser observado abaixo.
Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Castelli
Iraí/RS

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/ano)
Margem bruta (R$/mês )

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
118.260
324
18
18,0
37.840,32
3.153,36

2016
235.500
645
25
25,8
88.312,50
7.359,38

2017
249.000
682
27
25,3
123.201,00
10.266,75

Linha Uvaiera
A família Castelli é formada pelo jovem casal Josemar (29 anos) e Mariluci (22) que moram
juntos da mãe de Josemar, Bárbara Castelli (68).
Os jovens, recentemente casados, demonstram a aptidão pela gestão como aspecto
intrínseco. Josemar, o ﬁlho mais novo da família de seis irmãos (um in memoriam), assumiu a
propriedade seguindo o caminho que a maioria dos demais já havia seguido. Isto demonstra a
boa relação entre pais e ﬁlhos, o que de fato possibilita a sucessão familiar.
A propriedade tem 54,0 ha de área total, sendo 39,0 ha de área cultivável e o restante
coberto com reserva legal, área de preservação permanente e benfeitorias. Cultivam 7,0 ha de
pastagens perenes de verão (capim pioneiro e jiggs), 15,0 ha de pastagens anuais de inverno e
10,0 ha com milho para produção de silagem, além de 22 ha com soja. Trabalham no sistema de
integração lavoura-pecuária com pastejo de bovinos na aveia, no inverno, e soja no verão.
A atividade leiteira é a principal atividade da propriedade. O principal fator para o sucesso

Vanessa Dal Canton
Fernando de Rossi
emirai@emater.tche.br
(55) 3745-1108
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Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Cavazin
Tr i n d a d e d o S u l / R S
Linha Cachoeira I
A família Cavazin é formada pelo casal Gilberto e Joana, os ﬁlhos Joelmir (casado com
Andreza e pais de Alisson), Joelmar (casado com Angélica e pais de Ana Carolina) e Marcieli,
além de Nelsi e Lurdes, pais de Gilberto, sendo que os patriarcas residem há mais de 40 anos na
propriedade. A força de trabalho tem quatro jovens à frente da produção leiteira.
A propriedade tem como principal atividade econômica a bovinocultura de leite, estando
agora em implantação a suinocultura. É muito bem estruturada e, apesar de boa parte da terra
ter declive acentuado, fazem bom uso das áreas agricultáveis.
A atividade leiteira teve início em 2013, com o retorno de um dos ﬁlhos e sua esposa à
propriedade. Ao retornarem, o jovem casal foi beneﬁciado com o Programa Nacional de Crédito
Fundiário, melhorando assim as condições de produção da unidade familiar.
Diversos são os fatores que explicam o sucesso da propriedade na atividade leiteira. Entre
esses, cabe destacar a correção da fertilidade do solo, que resultou em aumento signiﬁcativo na

oferta de pastagens aos animais, e o melhoramento genético do plantel com o descarte de
animais improdutivos. Fundamental também foi a aquisição de desensiladeira e trator, que
diminuíram signiﬁcativamente a penosidade da atividade, além da construção de estruturas
como creche para terneiras e galpão de alimentação, instalações que melhoraram o conforto
para os animais nos períodos de altas temperaturas ou invernos chuvosos, resultando em maior
produtividade. A adoção do controle do rebanho e o balanceamento da dieta para vacas em
lactação também foram essenciais para o aumento da produção e maior eﬁciência econômica da
atividade leiteira.
O apoio continuado da Emater/RS-Ascar e mais recentemente, a inclusão da família no
“Programa Estadual de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, têm
contribuído para a evolução da bovinocultura de leite na propriedade da família Cavazin e
possibilitaram condições para a permanência dos jovens na atividade leiteira, com renda e
principalmente com qualidade de vida, o que motivou inclusive o retorno de um dos ﬁlhos à
propriedade.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produção e produtividade, conforme pode ser
observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Total de vacas (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Custo da alimentação (R$/litro de leite)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
94.200
258
27
11,4
0,50

2016
140.300
384
26
17,7
0,49

2017
161.300
442
22
24,0
0,41

Priscila B. Volpi
emtrinda@emater.tche.br
(54) 3541-1154
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perene de Tífton 85.
Com o auxílio da Emater/RS-Ascar, foi tomada a decisão de investir em irrigação de
pastagens, após a ampliação do reservatório de água (açude). O diferencial observado foi a maior
regularidade na produção de pastagem, o que era um dos fatores mais críticos antes da irrigação.
Outro ponto importante foi a possibilidade de fazer feno, que é um importante alimento
conservado, utilizado principalmente no período de início de pastejo das pastagens anuais de
inverno.
Além do acompanhamento da Emater/RS-Ascar, o produtor também conta com a assistência
técnica da cooperativa que adquire o leite. Os resultados dos últimos anos podem ser
observados abaixo.

25

Crédito: Emater/RS-Ascar
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Fa m í l i a

Cecchin
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Protásio Alves/RS
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Nossa Senhora da Salete
A família Cecchin é formada pelo casal Adenor e Joanete e pela ﬁlha Marina, caracterizando
a mão de obra familiar da propriedade.
O casal tem muita experiência na produção de leite, pois desenvolve a atividade desde a sua
união, ocorrida há 33 anos.
Na propriedade, de 43,0 ha de área total, localizada a uma altitude média de 650 metros,
predomina o solo do tipo neossolo regolítico, onde a família produz leite, com um rebanho
predominantemente holandês, e também milho e soja para comercialização.
A atividade leiteira na propriedade representa a principal fonte de renda da família e é a
atividade que está proporcionando o processo de sucessão rural que vem ocorrendo com
sucesso na família.
Após uma estiagem que provocou perdas signiﬁcativas na lavoura de milho e na produção
leiteira, surgiu a motivação por parte do Sr. Adenor para implantação de uma área com pastagem
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0
Vacas em lactação (nº)
Produtividade (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/dia)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
16
21,2
339

2016
19
22,4
426

2017
20
22,7
453

0

Roseli
Seintenfuss
João
R. Cardoso
Nerci Class

emproalv@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(54) 3276-1366
(55) 3379-1280
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executado pela Emater/RS-Ascar, e a obtenção do Selo “Sabor Gaúcho”, foi determinante para
possibilitar investimentos em genética, alimentação, instalações e equipamentos, culminando
com a climatização do galpão de conﬁnamento e a ordenha robotizada a partir de novembro de
2016, entre outras inovações.
Em função de ter alcançado um elevado nível de especialização, a propriedade conta com
assistência de consultores particulares, principalmente em genética e alimentação do rebanho.
O empenho e a capacidade de cada familiar na execução das suas tarefas diárias têm sido
recompensados por aumentos sucessivos nos indicadores de produtividade na atividade leiteira,
conforme pode ser observado abaixo.

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Cichelero

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de queijos (Kg/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar
* - Previsão

2003
109.500
300
14
21,4
10.950

2008
438.000
1.200
41
29,3
43.880

2013
1.022.000
2.800
80
35,0
113.550

2018 *
1.803.100
4.940
130
38,0
212.130

Carlos Barbosa/RS
Linha Vitória
A família Cichelero é constituída pelo casal Avelino e Teresinha, ﬁlhos e netos: Evandro e
esposa Viviane com os ﬁlhos Júlio Cezar e Isabela, Daniel e esposa Denise com a ﬁlha Ane.
Daniel é Engenheiro de Alimentos e responsável pela agroindústria, Evandro coordena a
produção de leite enquanto que o patriarca se dedica à produção de alimentos para os animais.
A atividade leiteira na propriedade teve início há mais de cem anos com os avós maternos
de Daniel e Evandro. Ao casarem, em 1968, Avelino e Teresinha assumem o protagonismo da
propriedade, na época com 12 vacas em lactação e uma produção diária de 110 litros.
O principal fator para o desenvolvimento da propriedade foi o investimento na instalação de
agroindústria para o processamento do leite produzido na propriedade, transformado
inicialmente em queijo colonial e, recentemente, em 18 tipos diferentes de queijos, premiados
em diversos concursos de caráter regional e estadual.
O apoio do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF) do Governo do Estado,

RoseliJandir
Seintenfuss
L. Pedroni
Nerci Class

emcarlos@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(54) 3461-1505
(55) 3379-1280

21

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Closs e Wommer
Marques de Souza/RS
Linha Tigrinho
A família é formada por um jovem casal, Paola Closs e Paulo Wommer, sendo ela a titular no
cadastro com a cooperativa e no talão de produtor. Os dois deixaram trabalhos assalariados na
área urbana para empreender na bovinocultura leiteira, vislumbrando maior qualidade de vida,
independência e renda.
A propriedade tem 4,5 ha de área total. Destes, utilizam 4,01 ha acrescidos de 2,3 ha
arrendados. No total, 4,0 ha são utilizadas para safra e safrinha de milho para silagem. As
pastagens perenes de verão ocupam 1,49 ha (0,87 ha de Áries, 0,57 ha de Aruana e 0,05 de
braquiária), enquanto que a cana-de-açúcar utiliza 0,07 ha e outros 0,7 ha são destinados à área
de sombra e descanso para as vacas.
A atividade leiteira na propriedade, até 2014, era conduzida por uma senhora viúva que
propôs uma parceria para o jovem casal, mantendo a propriedade em atividade a partir de 2015
sob a administração de Paulo e Paola.

O ponto principal para alavancar os índices técnicos e econômicos da propriedade foi a
implantação de pastagens perenes de verão, o que garantiu alimento de qualidade para um
maior número de animais, reduzindo o fornecimento de silagem para as vacas e maximizando o
resultado do uso de concentrado na dieta.
Indispensáveis também foram as análises de solo e a aplicação de calcário antes da
implantação das forragens e nas áreas de milho – conforme a interpretação, gerando safra
recorde de silagem, além da orientação quanto à adubação das pastagens e ao controle de
pragas e de plantas invasoras.
As recomendações referentes ao balanceamento da dieta também merecem destaque. São
utilizados milho grão, farelo de soja, silagem e sal mineral, resultando em menor custo e garantia
de qualidade.
No decorrer dos últimos três anos, houve investimentos em sala de ordenha, distribuidor de
esterco líquido, carretão para silagem, sendo estes os primeiros investimentos realizados pelo
casal através do Pronaf.
A primeira visita da Emater/RS-Ascar ao casal ocorreu em junho de 2015, e apesar de
alguma resistência inicial, começaram a realizar pequenas mudanças na dieta do rebanho.
Notando os resultados, o casal passou a demandar mais e mais visitas. Com isso, houve
aumento signiﬁcativo nos índices da propriedade, conforme gráﬁco abaixo.
140.000
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100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Vacas em lactação (n°)
Produtividade (l/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ano)
Receita bruta (R$/ano)

2015
12
13,4
58.616
53.319,00

2016
17
13,4
83.485
101.886,00

2017
20
16,3
119.232
133.168,00

25
20
15
10
5
0

Fonte: Emater/RS-Ascar

Roseli
Seintenfuss
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produção e necessidade de mão de obra. Em 2017, a família ingressou no “Projeto de Assistência
Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite - SisLeite”,
tornando-se uma Unidade de Referência do projeto desenvolvido pela Emater/RS-Ascar.
Com o trabalho realizado nos dois últimos anos, a família mudou drasticamente a forma de
produzir leite. Foi realizada a recuperação das pastagens perenes, com melhoria da fertilidade do
solo, controle biológico de cigarrinhas e de lagartas nas pastagens e sobressemeadura de inverno
com gramíneas e leguminosas, (aproveitando a ﬁxação biológica de nitrogênio), com piquetes
dimensionados para o pastoreio rotativo durante as 24 horas por dia, com livre acesso dos animais à
água e à sombra.

Crédito: Fernando K. Dias

Fa m í l i a

Dalla Líbera
F a g u n d e s Va r e l a / R S
Sede
A família Dalla Líbera, formada por João Carlos e a esposa Márcia, reside na propriedade com o
ﬁlho Davi, ainda bebê; o casal se constitui na força de trabalho disponível.
A propriedade tem 39,0 ha de área total, sendo 18,0 ha de área agricultável e o restante
composto por mata nativa. Além da produção de leite, que utiliza 8,0 ha, também produzem suínos
integrados e grãos.
Até 2016, a família trabalhava com semiconﬁnamento sendo a alimentação do rebanho baseada
em silagem de milho e concentrado, quando decidiu mudar o sistema de produção.
Naquele mesmo ano, a família procurou a Emater/RS-Ascar para viabilizar a atividade leiteira na
propriedade diminuindo a mão de obra, já que o casal gostaria de dedicar mais tempo ao ﬁlho
recém-nascido. Assim, com o apoio da extensão rural, ingressaram no “Programa de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, quando decidiram reduzir o número de
animais à metade e fazer a conversão para um sistema à base de pasto, com menores custos de

A partir disso, o pasto passou a ser o componente principal da alimentação, enquanto que a
quantidade de silagem e de concentrado passou a ser ajustada de forma racional, em
complementação à pastagem, e de acordo com as necessidades nutricionais das vacas. Por ﬁm, a
família passou a utilizar o milho produzido na propriedade como concentrado energético.
Com essas mudanças, a família pôde permanecer na atividade leiteira, ajustando o tamanho do
rebanho e o sistema de produção à disponibilidade de mão de obra. Apesar do cenário de diminuição
nos preços, a redução nos custos de produção e a maior produtividade obtida por vaca compensou
em grande parte a redução de 50,0% no número de vacas. A família projeta continuar intensiﬁcando
o sistema de forma a ampliar a produtividade do rebanho e da terra, aumentando a renda da
atividade sem grandes ampliações no plantel.
Os resultados obtidos nos dois últimos anos podem ser observados na tabela abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/hectare/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Custo de produção (R$/litro)
Renda agrícola (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2016
83.580
229
24
9,5
8
10.448
1,29
1,01
1.950,20
Ivan
IvanPasa
Pasa

2017
69.156
189
12
15,8
7,5
9.221
1,13
0,87
1.498,38

var %
-17%
-17%
-50%
66%
-6%
-12%
-12%
-14%
-23%

Leandro C. Ebert
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Atualmente, o sistema de produção de leite à base de pasto com suplementação está bem
estruturado na propriedade, com o plantio de milho para silagem, sorgo e milheto no verão e
com aveia e azevém no inverno. Além disso, a propriedade cultiva cerca de 0,5 ha de alfafa.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produção e na produtividade. Se em 1989
eram produzidos apenas 30 litros de leite por dia, em 2017 o pico de produção ultrapassou os
800 litros de leite por dia.
A evolução da atividade leiteira na propriedade da família Dalmas pode ser observada
abaixo.

Crédito:Crédito: Aline Dalmas
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Dalmas

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

1989
10.950
30
6
5,0
-

2015
219.000
600
20
30,0
0,99
215.803,25
17.983,60

2016
248.434
681
21
32,4
1,35
336.581,53
28.048,46

2017
227.583
624
20
31,2
1,19
271.240,58
22.603,38

Cotiporã/RS
Santos anjos
A família Dalmas é formada por Lírio Luis, sua esposa Salete e dois ﬁlhos, Leandro e Letícia.
O casal trabalha com pecuária leiteira há 27 anos no imóvel. No entanto, ambos os ﬁlhos
trabalham fora da propriedade.
A propriedade tem uma área de 28 hectares, sendo 20 hectares de terras agricultáveis.
Entre os principais fatores para o sucesso da propriedade estão os investimentos realizados
em mecanização, em melhoramento genético dos animais, na criação das terneiras e novilhas e
na implantação e manejo de pastagens.
A família busca constantemente por especialização na produção de leite. A adoção de
tecnologia no cultivo de pastagens foi fundamental para garanti-las em quantidade e qualidade
para os animais, tendo em vista que, no início da atividade, dispunham de área limitada para o
pastoreio. Dessa forma, as áreas disponíveis foram sendo manejadas até que, com o passar do
tempo, pudessem ser implantadas novas áreas de pastagens.

Valfredo Reali
Jéssica Zalamena
emcotipo@emater.tche.br
(54) 3446-1330
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Da Silva
Cristal/RS
Bom Será

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Da Silva é formada pelo casal Flademir
e Flavia, e os quatro ﬁlhos Lucas, Luana, Luiza e
Lara.
Com 6,0 ha próprios e outros 15,0 ha
arrendados, a propriedade era modelo na produção
de tabaco no município. Entretanto, a família sentia
a necessidade de uma atividade complementar e de
transição que proporcionasse uma renda mensal
ﬁxa e segura.
Assim, a atividade leiteira na propriedade teve
início em 2013, com 10 vacas em produção, como

alternativa de diversiﬁcação e complementação de renda. Atualmente, a produção de leite é a principal
atividade da família que, frequentemente, se situa entre os três maiores produtores do município.
A área utilizada com o rebanho leiteiro corresponde a 17,0 ha cultivados com milho para silagem, em
7,0 ha e com pastagens anuais de inverno (aveia e azevém) e de verão (Capim Sudão ou milheto). Estão
implantando também pastagens perenes de verão como o Capim Elefante Anão Cv. BRS Kurumi (0,5 ha) e
hemartria com trevo branco, em 1,5 ha.
Atualmente, a propriedade é uma Unidade de Referência do projeto da Emater/RS-Ascar, o “SisLeite –
Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite”,
além de participar do “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado,
oportunidades que permitirão à família aprimorar a gestão da propriedade, por meio do acompanhamento

continuado da extensão rural.
O principal fator para o sucesso da propriedade, segundo Flademir, é a persistência e o
gosto pela atividade, aliado às capacitações realizadas nos Centros de Treinamento da
Emater/RS-Ascar, sobre Bovinocultura de Leite (Canguçu), de Inseminação Artiﬁcial e de
Melhoramento Genético (Montenegro), assim como o apoio da cooperativa, responsável pela
compra da produção de leite. O produtor ressalta também a importância do planejamento e
investimento em produção de alimento para as vacas, especialmente a implantação de
pastagens perenes.
O progresso signiﬁcativo na produção e na renda da atividade leiteira pode ser observado
abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
62.292
171
15
11,4
1,02
63.537,84
5.294,82

2016
100.392
275
20
13,8
1,05
105.411,60
8.784,30

2017
102.108
280
24
11,7
1,20
122.529,60
10.210,80

Volmir Radaeli
Sabine Kasinger
emcrista@emater.tche.br
(51) 3678-1376
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Crédito: Emater/RS-Ascar
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Da Silva
General Câmara/RS
Vo l t a d o F r e i t a s
A família Da Silva é formada pelo casal Roberto e Erecê, com as ﬁlhas Raissa (13 anos) e
Bruna (17 anos, cursando Escola Agrícola).
Aos 18 anos, Roberto foi trabalhar em empregos urbanos em cidades de diversas regiões do
Estado. Com o casamento, em 1998, o casal recém-formado retorna ao meio rural para produzir
tabaco. Em 2012, iniciaram a produção de leite a partir da participação na “Chamada Pública
Tabaco” (da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário), executada pela
Emater/RS-Ascar, que tinha entre seus objetivos discutir alternativas de diversiﬁcação produtiva.
Com recursos do Pronaf Mais Alimentos e do Programa Municipal de Fortalecimento da
Bacia Leiteira, passaram a produzir leite em 4,0 ha, reduzindo o tabaco para 2,0 ha. Em 2014, a
produção de tabaco foi totalmente substituída pela produção de leite, que garante a renda
familiar até os dias atuais. A propriedade da família é de 8,0 ha de área total, sendo 2,0 ha mata
nativa e 6,0 ha destinados à bovinocultura leiteira, única atividade geradora de renda, integrada

com atividades para subsistência familiar: aipim, batata-doce, horta, frutíferas, peixes, suínos e
aves.
A atividade leiteira é realizada à base de pasto com a combinação de pastagens perenes de
verão (Tífton 85, Hemártria Roxinha e Áries), com anuais de verão (Capim Sudão e sorgo
forrageiro) e anuais de inverno (azevém e aveia preta). As instalações para a atividade leiteira
são bastante simples, adaptadas da estrutura utilizada em fumicultura e o sistema de ordenha é
do tipo “balde ao pé”.
O interesse da família em buscar capacitação na atividade, como o Curso de Inseminação
Artiﬁcial realizado pela Sra. Erecê no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em
Montenegro, e o acesso ao crédito orientado (Feaper e Pronaf), com apoio da extensão rural,
foram fundamentais para organizar a produção e aumentar a produtividade e lucratividade da
atividade. Segundo a família, quando trabalhavam apenas com a fumicultura, tinham apenas
uma geladeira; hoje possuem mais dois freezers abastecidos com a produção para subsistência
familiar, um veículo de passeio, uma motocicleta, fornecem mesada mensal para as ﬁlhas, têm
comercialização garantida, pois o comprador vem na propriedade buscar o leite, além de
possuírem os bovinos de produção que são uma reserva de capital e/ou poupança para
necessidades eventuais. Os bons resultados obtidos pela família nesses poucos anos de trabalho
com a atividade podem ser observados abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área com atividade leiteira (ha)
Produtividade (litros/ha/ano)
Consumo de ração/litro de leite (g/litro)
Receita bruta (R$/ha/ano)**
Margem bruta (R$/ha/ano) **
Remuneração mão de obra familiar (R$/UTH/mês)***

2015
40.880
112
8
14,0
6
6.813
313
8.893,00
2.846,00
1.423,00

2016*
104.755
287
20
14,4
15
6.984
307
8.958,00
2.598,00
1.299,00

2017
65.700
180
16
11,3
6
10.950
231
13.533,00
6.458,00
3.299,00

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Em 2016 ampliação da área, através de arrendamento, **- Inclui a venda de leite e de animais de descarte
***- UTH = Unidade de Trabalho Homem (ou Unidade de Trabalho Humano)
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Crédito: Emater/RS-Ascar
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Da Silva
L a g o a Ve r m e l h a / R S
Capão do Cedro
A família Da Silva é formada por cinco pessoas: o casal Aroldo e Marli, a ﬁlha Adila e o ﬁlho
Adriano de 16 anos; a família sempre se dedicou à produção agropecuária.
A propriedade tem 49,0 ha, sendo 16,0 ha destinados à produção de leite (3,0 ha de Tífton
85, 1,0 ha de trevo branco, 7,0 ha de pastagem anual de verão e inverno, outros 5,0 ha para
produção de milho para silagem), além de outros 10,0 ha cultivados com soja na safra de verão
e aveia e azevém no inverno.
A atividade leiteira começou em 2011, com a venda de 30 litros dia de leite, ﬂuído, e outros
dois quilos de queijo colonial, comercializados, informalmente, nos mercados locais.
Inicialmente, o leite era obtido de vacas mestiças, com “terneiro ao pé”.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi a proﬁssionalização da atividade leiteira,
iniciada em 2013, com a introdução de novilhas mestiças Jersey e Holandesa e a implantação de
2,0 ha de pastagem perene, Tífton 85 e 1,0 ha de trevo branco. Nesse mesmo período, também

passaram a utilizar ordenha mecânica, inseminação artiﬁcial e introduziram o uso de silagem e
ração de acordo com o controle leiteiro. Além disso, a assistência técnica e extensão rural
intensiﬁcada pela participação no “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para
Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD,
anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário) e, mais recentemente no “Programa
Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, ambos executados pela
Emater/RS-Ascar.
Em 2014, foi construída uma queijaria participante do “Programa Estadual de Agroindústria
Familiar”, com capacidade de processar 350 litros de leite por dia, com investimento inicial de R$
81.000,00, ﬁnanciados pelo “Programa Mais Alimentos”. O processamento do leite na
agroindústria, considerando o preço de venda do queijo colonial a R$ 17,00/kg, permitiu
agregação de valor ao leite da ordem de 71% em relação ao preço recebido pelo leite, antes
comercializado in natura pelo valor de R$ 1,00/litro.
Esta agregação de valor permitiu o retorno da ﬁlha, formada em Administração de Empresas
e que estava empregada na cidade, além de ter ampliado a renda da família, conforme pode ser
observado abaixo, e contribuiu para a melhoria da qualidade de vida.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/vaca/ano)
Margem bruta (R$/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
43.776
120
12
10,0
1.751,00
2.693,00

2015
61.482
168
14
12,0
2.002,00
3.594,00

2016
85.989
236
15
15,7
2.749,00
5.288,00

Emerson Barreto
Roseli
Seintenfuss
Vilson Nadin
NerciDenise
Class F. de Oliveira
Josmar Veloso
emcondor@emater.tche.br
emlagoav@emater.tche.br
(55) 3379-1280
(54) 3358-1471
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A família faz um rigoroso controle gerencial da propriedade, anotando os gastos e as
receitas da atividade leiteira. Com isto, as decisões são mais acertadas e se consegue conhecer
a rentabilidade do sistema de produção.
A Emater/RS-Ascar vem prestando serviço de assistência técnica na atividade leiteira à
propriedade da família Deak, nos últimos três anos, resultando em aumento na produção,
produtividade e renda.
Alguns dos resultados obtidos pela propriedade podem ser observados abaixo.

Crédito: Emater/RS-Ascar
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Deak

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número médio)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Margem líquida (%)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
29.994
82
8,8
9,3
4.285
0,79
23.695,26
1.974,61
31

2016
85.712
234
12,4
18,9
15.037
1,18
101.140,16
8.428,35
64

2017
100.441
275
15,1
18,2
15.943
1,00
100.441,00
8.370,08
47

Santa Rosa/RS
Linha das Flores
A família Deak é constituída pelo casal Eliseu e Adriane e seu ﬁlho Alexandre.
A propriedade tem área total de 7,5 ha adquiridos através do Crédito Fundiário, no início dos
anos 2000, onde são mantidas 16 vacas.
Recentemente, a família aderiu ao “Programa Mais Água Mais Renda”, do Governo do
Estado, e instalou um sistema de irrigação por aspersão em 2,4 ha de pastagens de tífton.
Esta área é manejada em sistema rotacionado, dividido em 28 piquetes, o que garante uma
produção mais estável de forragem de qualidade, especialmente nos períodos de estiagem,
além de diminuir a mão de obra e os custos de produção.
Foi realizado também o manejo nutricional do rebanho através do ajuste da dieta das vacas
de acordo com sua produção. Esta ação teve papel fundamental para melhorar o desempenho
produtivo e reprodutivo dos animais, além de aumentar a renda familiar na atividade.

Ivan
IvanPasa
Pasa

Claudemir G. Ames
Guilherme Dahmer
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
( 5( 544) )33335599- 1- 1110011

emstrosa@emater.tche.br
(55) 3512-6362
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com o uso de um galpão free-stall de 800 m² para as vacas em lactação e um galpão no sistema
compost barn com 150 m² para os animais em pré-parto. Além disso, é utilizado um galpão de
480 m² para o alojamento das vacas secas, novilhas prenhas e terneiras, além da sala do leite e
da fábrica de rações (essa última em construção).
Entre os fatores apontados como fundamentais para o sucesso da propriedade podem ser
citados os investimentos em genética, a alimentação com fornecimento de dieta total para as
vacas em lactação, a elaboração da ração na propriedade e a mudança do sistema de alojamento
das vacas do semiconﬁnamento para o free-stall, com consequente aumento na produtividade
do rebanho.
Abaixo, são apresentados alguns resultados obtidos pela família De Carli.

2.500
Crédito: Emater/RS-Ascar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod
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De Carli
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Vila Maria/RS
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Pompeia
A família De Carli é formada pelo casal Clair Antonio e Sandra, pelos pais da esposa, Geromil
e Lucila, e pelos ﬁlhos Ricardo e esposa Aline; Paulo Cesar e esposa Eliane e ﬁlho. A propriedade
é composta por duas áreas: a sede com 56,0 hectares em Vila Maria e outra de 15,0 ha, situada
no município de Casca. Destes, 40,0 ha são cultivados com milho para silagem na safra e outros
25,0 ha com milho silagem na safrinha, 24,0 ha de soja e 2,0 ha destinados às instalações para
os bovinos de leite.
A produção começou no município de Casca, com cerca de 15 vacas, em sistema à base de
pasto.
A grande mudança na atividade ocorreu em 2009, quando foi adquirida a propriedade em
Vila Maria, onde já existiam parte dos galpões free-stall e outras instalações destinadas à
produção de leite a partir das quais foram realizados novos investimentos.
Atualmente, o sistema de produção de leite empregado na propriedade é o conﬁnamento,
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Fa m í l i a

Dias Flores
Tr ê s P a l m e i r a s / R S
Linha Pipiri
A família Dias Flores é formada pelo casal Telmo (62 anos) e Marines (52 anos) e pelo ﬁlho
Junior Flores. Todos desenvolvem atividades gerais na propriedade, mas principalmente na
bovinocultura de leite, a principal fonte de renda.
A propriedade dispõe de uma boa estrutura para a produção de leite e excelente localização,
às margens da BR 324. É constituída por 8,6 ha de área própria e 2,0 ha arrendados, utilizados
para a produção de alimentos para os animais leiteiros e também para a diversiﬁcação da
propriedade com piscicultura e citricultura.
Um dos aspectos fundamentais para a evolução da produção de leite na propriedade da
família Dias Flores foi o retorno do ﬁlho para propriedade, uma vez que, com a garantia da
sucessão familiar, a atividade ganha um novo signiﬁcado, ao mesmo tempo em que exige um
aumento na geração de renda.
Uma das principais práticas que tem contribuído para isso é o planejamento forrageiro que

associa as espécies perenes de verão, tífton e hemártria, cultivadas em uma área de 2,0 ha, com
o plantio de espécies anuais de inverno, como aveia preta e azevém, em 4,0 ha. Recentemente
a família foi beneﬁciada, através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos
Estabelecimentos Rurais – Feaper, com a construção de açudes com capacidade de reservação
de 6.400 metros cúbicos de agua para a irrigação de pastagens, cujo projeto encontra-se em
elaboração pela Emater/RS-Ascar. A essa área de pastagem se somam ainda 3,0 ha destinados
no verão ao cultivo de milho para a produção de silagem de planta inteira.
O sistema de produção adotado pela família é o à base de pasto com suplementação. A
família é assistida pela Emater/RS-Ascar há mais de 20 anos e, além do planejamento forrageiro,
recebe orientações sobre manejo de pastagens e balanceamento da dieta, entre diversos outros
temas. Além disso, em 2016, a família foi incluída no “Programa de Gestão Sustentável da
Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, devendo aprimorar a sua capacidade de gestão da
propriedade a partir do acompanhamento da extensão rural.
Com os investimentos realizados pela família, houve um aumento signiﬁcativo na produção
total e na produtividade por vaca, com redução nos custos variáveis, conforme pode ser
observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Total de vacas (número)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Margem bruta (R$/mês)
Custo variável (%)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
86.000
236
18
16
15,7
0,90
77.400,00
6.450,00
1.935,00
70

2016
99.000
271
18
17
18,0
1,30
128.700,00
10.725,00
3.753,75
65

2017
128.000
351
21
18
20,0
1,20
153.600,00
12.800,00
5.119,99
60

Ivan
IvanPasa
Pasa

Hortencio da Trindade
Josiane Bianchi
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Zuleica
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Fa m í l i a

Donin
Vista Alegre do Prata/RS
Nossa Senhora da Salete
A família Donin é formada por Roberto, sua esposa Matilde, as ﬁlhas Ana Clara e Mainara e
os sogros Isidoro e Lourdes Knispel.
A produção de leite iniciou com a sogra do Sr. Roberto, entregando leite de porta em porta
e fazendo queijos para os vizinhos. Com a chegada do genro e a necessidade de renda para
sustentar quatro pessoas e as crianças que logo chegariam, era necessário crescer e legalizar a
atividade.
A propriedade tem 16,0 ha, sendo 4,0 ha destinados à produção de milho para silagem e 2,0
ha cultivados com pastagens irrigadas. Além disso, 4,0 ha são cultivados com soja, e o soro do
leite, resíduo da agroindústria, é utilizado na produção de suínos.
A queijaria, inaugurada em 2010, foi conquistada com muito trabalho é a principal fonte de
renda da família. O sucesso do empreendimento foi tal que já ocorreu uma ampliação em 2014.
Atualmente, além de processar o leite produzido na propriedade pelas 14 vacas da raça Jersey

em sistema de semiconﬁnamento, recebe também a produção do irmão Sr. Leadri Donin.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento em tecnologia de
fabricação de queijos e a luta para a legalização da atividade. O apoio recebido do “Programa
Estadual de Agroindústria Familiar”, do Governo do Estado, executado pela Emater/RS-Ascar, foi
decisivo neste processo, pois muitas eram as dúvidas e incertezas, no início.
Um dos diferenciais da família Donin é a constante busca por conhecimento, tendo
participado em cursos de formação em Fabricação de Laticínios e de Boas Práticas de Fabricação,
realizados no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em Caxias do Sul, entre outros.
O crédito agrícola, através do Pronaf e do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos
Pequenos Estabelecimentos Rurais – Feaper ﬁnanciou o sonho e a possibilidade de a
agroindústria receber autorização para venda em todo território gaúcho, e em função de registro
solicitado junto ao CISPOA, aumentará as possibilidades de acesso a novos mercados,
fortalecendo o empreendimento.
Abaixo, são apresentadas a evolução dos resultados da atividade na propriedade e a
expectativa de crescimento para 2018.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Vacas em lactação (número)
Capacidade de beneﬁciamento (litros)
Produção semanal de queijos (unidades)
Abrangência do mercado

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- expectativa

2008
29.200
80
8,0
10
150
10
Vizinhos

2013
62.050
170
14,2
12
1.100
300
Municipal

2018*
91.250
250
17,9
14
4.000
650
Estadual

Ivan
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Fa m í l i a

Dos Santos
São Vicente do Sul/RS
Dois Irmãos
A família Dos Santos é formada pelo casal Tânia e Paulo Adriano e pelo casal dos ﬁlhos,
Caroline e João. A mão de obra destinada à atividade leiteira envolve o casal de ﬁlhos e a própria
produtora. Já o marido, Paulo Adriano, trabalha no cultivo, em pequena escala, de soja e arroz.
A propriedade está localizada a uma distância de 23 km da sede do município, tendo acesso
pela RS 241 e estrada municipal do Dois Irmãos. É atendida pela coleta municipal do leite, que
compreende a coleta de leite nas respectivas propriedades pertencentes à Associação dos
Produtores de Leite de São Vicente do Sul (APLEISUL), com caminhão próprio da associação.
A coleta é realizada em três dias da semana, tendo a Prefeitura Municipal um papel de suma
importância, através da ajuda de custo com combustível e disponibilização de motorista para a
realização do recolhimento do produto, que posteriormente é comercializado junto ao Laticínio
Santa Terezinha, na cidade de Santiago-RS.
A propriedade tem uma área de 32,0 ha, sendo 13,0 ha que englobam a sede da

propriedade e pastagens de inverno e verão e 19,0 ha somente com pastagens de inverno. A
família iniciou na atividade leiteira em 2005, com poucos animais, mas atualmente o leite é de
suma importância para a família, pois através da atividade pode-se observar uma evolução
signiﬁcativa na propriedade em diversos aspectos, principalmente em relação a melhorias nas
instalações e geração de renda.
A família é muito interessada na busca de informações para qualiﬁcar a produção de leite na
propriedade e muita participativa nos eventos técnicos como reuniões, dias de campo, excursões
e seminários promovidos pela Emater/RS-Ascar. Nesse sentido, participou do “Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na
Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário),
executado pela Emater/RS-Ascar, entre 2014 e 2017; atualmente, a família faz parte do
“Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, através do
qual receberá acompanhamento dos extensionistas rurais para o aprimoramento das suas
práticas de gestão.
A produtora é participante do grupo informal de feirantes da localidade do Loreto, neste
município, onde vende produtos coloniais, e também pertence ao quadro da Associação dos
Produtores de Leite de São Vicente do Sul (APLEISUL).
Nos últimos anos, a família tem conseguido realizar diversos investimentos na atividade
como aquisição de animais de maior potencial genético, melhoria das instalações e
equipamentos, como a construção da sala de ordenha equipada com ordenhadeira canalizada,
além de não se descuidar do melhoramento genético do rebanho, através da inseminação
artiﬁcial e do manejo nutricional dos animais, o que deverá trazer novos ganhos de
produtividade no curto prazo. Os indicadores técnicos e econômicos da atividade leiteira na
propriedade podem ser observados abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano) *

2014
99
10
9,9
2.250

Fonte: Emater/RS-Ascar
*Considera apenas as áreas utilizadas com o rebanho leiteiro.

2015
115
15
7,7
2.625

2016
134
16
8,4
3.063

2017
180
18
10,0
4.106
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Fa m í l i a

Eberhardt
Paverama/RS
Santa Manoela
A família Eberhardt é constituída por Valdírio, sua esposa Roseli e pelos ﬁlhos Lucas e Luana,
que atualmente não moram na propriedade.
A propriedade é mecanizada e constituída por uma área de terras de 12,99 ha, onde produzem
leite, lenha de acácia-negra e eucalipto e cultivam milho para produção de silagem.
A atividade leiteira é baseada em pastagens com suplementação de silagem e ração, sendo
a principal atividade da propriedade e é basicamente protagonizada pela mulher, apoiada pelo
marido.
A família Eberhardt por muito tempo teve como atividade principal a cultura de acácia e
eucalipto para carvão. Em função de diversas situações, sentiram a necessidade de diversiﬁcar
as atividades na propriedade e aumentar a renda familiar.
A extensão rural, através de visita na propriedade, percebendo o interesse da família,
propôs um acompanhamento mais intensivo na atividade leiteira sendo a família incluída como

beneﬁciária do “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura
Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do
Desenvolvimento Agrário), executado pela Emater/RS-Ascar. Com isso, começou a participar
ativamente de atividades como oﬁcinas, seminários, dias de campo, visitas técnicas e
capacitações, além de Curso de Bovinocultura de Leite, no Centro de Treinamento da
Emater/RS-Ascar de Teutônia.
Com a ampliação do conhecimento sobre a atividade, investiram em pastagens, na
qualiﬁcação do rebanho leiteiro e, como a atividade é praticamente realizada pela mulher,
investiram recentemente em uma sala de ordenha com fosso, dotada de ordenhadeira
canalizada e aquecimento de água.
O casal está feliz e satisfeito com o investimento; garantem que valeu a pena se capacitar e
aplicar bem os conhecimentos para ter maior rendimento e destacam a diminuição da
penosidade com a construção da sala de ordenha, reﬂetindo signiﬁcativamente na qualidade de
vida.
Podemos observar no quadro a evolução nos indicadores da atividade leiteira na
propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/mês)
Receita bruta (R$/ha/ano)
Receita bruta (R$/vaca/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
25.129
68,8
8
8,6
5
5.026
0,98
2.052,20
4.925,28
3.078,30

2015
33.240
91
10
9,1
6
5.540
0,95
2.631,50
5.263,00
3.157,80

2016
35.382
97
10
9,7
7
5.055
1,00
2.948,50
5.054,57
3.538,20

2017
49.640
136
14
9,7
7
7.091
1,10
4.550,33
7.800,57
3.900,29

Ivan
Ivan Pasa
Pasa
Aldacir Pretto
Marlova V. Pretto
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
empavera@emater.tche.br
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(54) 3359-1101
3359-1101
(51) 3761-1445
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Fa m í l i a

Elvanger
Mormaço/RS
São Roque

A família Elvanger é formada pelo casal Irineu e
Adelane e pela ﬁlha Lislaine. As atividades
desenvolvidas na propriedade são a produção de
soja e leite, sendo que a atividade leiteira iniciou em
1992.
A propriedade tem área total de 12,5 ha.
Atualmente são cultivados 5,0 ha de soja, 1,0 ha de
milho para silagem e 2,0 ha de pastagem perene de
verão; o restante da área é ocupada pela sede e por
mata nativa. No inverno, o produtor faz semeadura
de aveia e azevém, para pastejo, grão e cobertura
Crédito: Emater/RS-Ascar
de solo.
A atividade leiteira começou a ser acompanhada periodicamente pela Emater/RS-Ascar a partir de
2014, diagnosticando os problemas e discutindo alternativas para melhorias. Naquele ano, o diagnóstico da
propriedade indicou erosão e compactação do solo e pastagens degradadas com baixa produtividade.
As primeiras medidas tomadas foram no sentido de ampliar a oferta e a qualidade de forragem, com a
melhoria na adubação e fertilidade do solo e a divisão das áreas em piquetes, que permitiu regular o ponto
de entrada e saída dos animais nas pastagens. Em 2015, a propriedade foi beneﬁciada com recursos do
Feaper – Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, do Governo
do Estado, para implantação de sistema de irrigação por aspersão, em área de 1,7 ha de pastagem, onde foi
introduzido o Tífton 85 no ano seguinte.
Com o aumento na produtividade e qualidade das pastagens, foi possível diminuir a área cultivada (4,0

ha para 3,0 ha), reduzir o custo de produção e aumentar a produtividade dos animais da raça
Jersey e mista em cerca de 20,0%, o que fez com que a atividade leiteira passasse a ser mais
atrativa economicamente que o plantio de soja.
Atualmente, a família faz parte do “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar”, do Governo do Estado, recebendo apoio da Emater/RS-Ascar para qualiﬁcar a gestão
da propriedade rural.
Os resultados obtidos pela propriedade nos últimos três anos podem ser observados
abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
50.685
139
13
10,7
0,94
47.643,90
3.970,33

2016
50.562
139
13
10,7
1,15
58.146,30
4.845,53

2017
54.259
149
12
12,4
1,04
56.429,36
4.702,45

Dalvo R. Arcari
emmorma@emater.tche.br
(54) 3393-1040

34

Fa m í l i a

Ernest
Palmitinho/RS
Linha Sete de Setembro

A família Ernest é formada pelo casal Adelar e
Marcia Regina e dois ﬁlhos Natan e Gabriela, de 17 e
9 anos. Iniciaram com a atividade leiteira há mais de
12 anos, com apenas três vacas que produziam de
15 a 20 litros de leite por dia, juntamente com a
produção de fumo.
A propriedade hoje possui 7,0 ha de área
própria e 5,0 ha de área arrendada de terceiros,
sendo 10,6 ha agricultáveis utilizados para o cultivo
de 3,0 ha de pastagens perenes, 2,0 ha de pastagem
anual, milho silagem, na safra e na safrinha ocupa
Crédito: Emater/RS-Ascar
3,5 ha, a produção para o autoconsumo utiliza 0,5
ha e o tabaco 1,6 ha, sendo o restante composto pela área da sede e da área de preservação permanente.
Possuem acesso a serviço de trator e implementos através de patrulha agrícola; na propriedade a
ordenha é realizada em estábulo com ordenhadeira do tipo balde ao pé.
A família conta desde 2015 com assistência técnica da Emater/RS-Ascar na produção leiteira e também
na gestão da propriedade, uma vez que está incluída no “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar”, do Governo do Estado. A atividade leiteira na propriedade é desenvolvida no sistema à base de
pasto com suplementação de silagem e concentrado com animais das raças Holandesa e Jersey, sendo 14
vacas em um rebanho total de 25 animais.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi a decisão de buscar assistência técnica, aliada ao
desejo e ao comprometimento da família em realizar as atividades propostas pelos técnicos. A partir do

planejamento, começaram a ser realizadas diversas ações, como o plantio de pastagens
perenes (Jiggs e Braquiária Convert), a implantação de controles (leiteiro, reprodutivo e
ﬁnanceiro), o balanceamento da dieta das vacas, o planejamento forrageiro, o manejo da
pastagem (roçadas, análise de solo, correção e adubação) e o plantio de híbridos de milho para
silagem de maior rendimento e qualidade, além da construção de galpão para a criação das
terneiras e melhoria na disponibilidade de água nos piquetes.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produtividade e na renda da propriedade,
conforme pode ser observado a seguir.
Para o futuro a família pretende ampliar o número de vacas em produção para obter uma
média mensal de 10 mil litros de leite por mês, para que o ﬁlho Natan, que hoje estuda no
colégio agrícola e gosta de trabalhar com a atividade, possa voltar à propriedade e tocar a
atividade leiteira, com a garantia de uma boa renda.
Abaixo são apresentados alguns resultados obtidos pela família Ernest nos últimos anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Custo variável (%)
Custo alimentação (% do custo variável)
Total de vacas (número)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
19.584
53
8,02
43
47
8

2015
34.425
94
11,20
55
56
10

2016
56.599
155
15,46
53
65
12

2017
84.072
230
19,68
59
74
14

Luan J. da Costa
empalmit@emater.tche.br
(55) 3791-1177
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Fa m í l i a

Faciochi
Dois Lajeados/RS
Linha Fernando Abbott
A família Faciochi é formada pelo casal Daniel (39 anos) e Daniela (37 anos) e pela ﬁlha
Danieli de um ano de idade. Também fazem parte da unidade de produção familiar os pais de
Daniel, seu Hilário (67) e Dona Nelsa (61). Hilário e Nelsa são aposentados e na propriedade são
responsáveis pela produção de autoconsumo da família, auxiliando nas demais atividades da
propriedade. Daniela trabalha meio dia na creche municipal.
A propriedade tem 19,6 ha de área própria e 1,0 ha de área arrendada. São utilizados 7,1 ha
para a bovinocultura de leite e 1,9 ha para viticultura. O relevo da propriedade é bastante
declivoso, com apenas 9,0 ha agricultáveis. O principal entrave para execução das atividades é a
escassez de mão de obra na propriedade.
O acompanhamento da atividade pela Emater/RS-Ascar foi iniciado, em 2014, com o
“Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar
Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do

Desenvolvimento Agrário). Após o diagnóstico inicial, foram planejadas diversas ações visando à
melhoria dos índices de produtividade e da rentabilidade da atividade leiteria. Com o término
daquele projeto, a família continuou a ser assistida pela extensão rural através das ações do
“Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado.
Nas palavras de Daniel Faciochi: “uma das lições aprendidas com o trabalho de gestão é de
buscar sempre a qualiﬁcação, já que muitas das ações aqui desenvolvidas resultaram da
participação em capacitações que também contribuíram para que mudássemos a visão que
tínhamos da nossa propriedade”.
O sucesso da família Faciochi deve-se principalmente à disponibilidade em participar de
eventos e capacitações técnicas oferecidas pelo escritório municipal da Emater/RS-Ascar, a
aceitação e execução das recomendações técnicas e pela relação de conﬁança estabelecida entre
a equipe da Emater/RS-Ascar e a família. Por isso, mais recentemente, passou a se constituir em
uma Unidade de Referência do SisLeite - “Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento
de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite”, da Emater/RS-Ascar.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produtividade e nos resultados ﬁnanceiros da
atividade, conforme pode ser observado abaixo.
Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta do leite (R$/ano)
Renda agrícola (R$/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
54.750
150
10
15,0
7,1
7.711
-

2015
75.411
207
11
18,8
7,1
10.621
1,06
80.140,18
4.343,16

2016
82.208
225
12
18,8
7,1
11.579
1,27
104.955,84
6.718,59

2017
91.005
249
12
20,8
7,1
12.818
1,10
98.412,71
6.345,45

Fábio Balerini
emdoilaj@emater.tche.br
(54) 3471-1310
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Fa m í l i a

Fagundes
Palmitinho/RS
Linha Sete de Setembro
A família é formada pelo casal Claudemar e Maristela e pelos ﬁlhos Michel e Muriel, de sete
e quatro anos. Iniciaram na atividade leiteira em 2009 com cinco vacas, produzindo entre 50 e 70
litros de leite por dia, juntamente com a produção de fumo. Há quatro anos, com o início da
assistência técnica da Emater/RS-Ascar, passaram a se dedicar exclusivamente à produção de
leite.
A propriedade tem 13,0 ha de área própria e 1,5 ha arrendados de terceiros. Essa área é
dividida em 4,0 ha de pastagens perenes de Tífton 85 e Jiggs, 5,0 ha cultivados com milho para
silagem na safra e na safrinha e 0,4 ha destinados ao plantio de alimentos para o autoconsumo.
Em termos de estrutura para a produção de leite, a propriedade tem um trator com
implementos agrícolas, galpão para criação das terneiras e um estábulo onde a ordenha é
realizada com equipamento do tipo balde ao pé. O sistema de produção de leite na propriedade
é à base de pasto com suplementação de silagem e concentrados e realizado com um rebanho
total de 29 animais da raça Holandesa.

Para o sucesso da propriedade, foi fundamental a tomada de decisão de buscar por
assistência técnica continuada da Emater/RS-Ascar, associada com o desejo e o
comprometimento da família em realizar as atividades planejadas com os técnicos. A partir
disso, foi iniciada a execução de uma série de ações como o plantio de pastagens perenes (Jiggs
e Tífton 85), a aquisição de matrizes leiteiras, a implantação de controles (leiteiro, reprodutivo e
ﬁnanceiro), o balanceamento mensal da dieta das vacas, o planejamento forrageiro, o manejo
das pastagens (roçadas, análise de solo, correção e adubação) e a escolha de híbridos de milho
mais produtivos e de melhor qualidade para silagem.
Pensando no conforto dos animais, foi realizado o plantio de mudas de Eucalipto e Plátano
para proporcionar sombreamento e melhorada a disponibilidade de água nos piquetes, além da
construção de galpão para criação das terneiras.
No último ano, adquiriram um botijão de sêmen, e o Claudemar realizou o curso de
inseminação artiﬁcial, passando a inseminar os animais da propriedade, sendo que, através do
correto acasalamento, deverá melhorar ainda mais a genética de seu rebanho.
A família está incluída no “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do
Governo do Estado e no SisLeite – Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de
Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite”, ambos executados pela Emater/RS-Ascar.
Com isso, houve aumento signiﬁcativo na produção e produtividade da propriedade,
conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Custo variável (%)
Total de vacas (n°)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
61.482
168
14,3
52
14

2016
85.989
236
18,9
61
15

2017
121.830
334
24,9
63
16

Luan J. da Costa
empalmit@emater.tche.br
(54) 3359-1101
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Fa m í l i a

Farina
Erechim/RS
Santa Lúcia
A família Farina é formada pelo casal Wilmar e Madalena, pais de Rafael e Rodrigo. Rafael é
casado com Suzana, tendo a ﬁlha Valentina. Todos trabalham na propriedade com especial
dedicação especial à atividade leiteira.
A propriedade tem uma área de 62,5 ha, sendo composta por áreas com cobertura ﬂorestal,
de preservação permanente e áreas para cultivo de cereais e oleaginosas como o milho e a soja.
Além dessas culturas, e complementando a utilização da área cultivável, são explorados o milho
e sorgo para a produção de silagem e pastagens de verão e inverno para alimentação animal e
cobertura de solo.
A atividade leiteira na propriedade é a principal fonte de renda, composta por um plantel
médio de 50 vacas. A exploração é baseada na produção de alimentos, tanto volumosos como
grãos. O milho é armazenado na propriedade com sistema de silos e fábrica de ração, além de
um apoio na armazenagem de silagem com silos trincheira. A reprodução é realizada com

planejamento através de inseminação artiﬁcial para reposição do rebanho e venda de novilhas.
Um fator essencial para o sucesso da família na atividade leiteira é o investimento em
avaliação da fertilidade do solo, com a aplicação de corretivos e fertilizantes conforme as
exigências demonstradas nas análises. Isso é considerado como fundamental para a produção de
alimentos de alta qualidade, de acordo com as necessidades do rebanho.
Outro aspecto importante é a busca constante de tecnologias adequadas, tanto as de
reprodução para promover melhoramento genético na reposição e ampliação do rebanho,
quanto as de nutrição, através do balanceamento da dieta das vacas leiteiras. E, sem sombra de
dúvidas, os investimentos em mecanização relacionados à ordenha e ao preparo e fornecimento
da alimentação, como também a melhoria das instalações, que facilitaram a mão de obra
gerando maior satisfação e melhores resultados do trabalho. O abandono da avicultura
comercial há alguns anos também contribuiu para o maior desempenho da propriedade, em
função do maior foco orientado à produção de leite.
Com isso, houve aumento na produção, produtividade e na receita da propriedade,
conforme quadro abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área usada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
192.700
528
24
22,0
15
12.847
1,03
198.480,00
16.540,00

2015
240.000
658
29
22,7
18
13.334
0,97
232.783,00
19.398,58

2016
280.300
768
32
24,0
20
14.000
1,13
316.736,00
26.394,67

2017
341.600
936
36
26,0
20
18.978
1,36
464.576,00
38.714,67

Roseli
Seintenfuss
Walmor
J. Gasparin
Nerci Class

emerechi@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(54) 3522-1352
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Ferreira
Constantina/RS
Linha Sabadin
A família Ferreira é formada pelo casal Derci e Terezinha, que desenvolve suas atividades em
uma propriedade com área total de 6,5 ha, ﬁnanciada por meio do Banco da Terra. Como o
cultivo de grãos se mostrava inviável para viabilizar o pagamento das prestações do
ﬁnanciamento, a decisão foi no sentido de investir na produção de leite.
Em 2007, a família optou pelo Pastoreio Racional Voisin – PRV, como sistema de manejo das
pastagens. Atualmente, a família Ferreira se constitui em uma referência na região para esse
sistema ecológico, conseguindo produzir a baixo custo.
A adoção desse sistema foi o ponto de partida para que o casal passasse a ver as vacas como
aliadas na geração de renda. No sistema PRV, o manejo da pastagem exige uma divisão da área
de pastagens em piquetes, onde também são fornecidas água e sombra aos animais,
respeitando o meio ambiente e evitando o uso de insumos químicos.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi a adoção desse sistema de manejo, que

preconiza a deﬁnição do tempo de permanência dos animais nos piquetes para que o máximo
dos seus excrementos ﬁque na área, permitindo uma autoadubação que faz com que as
pastagens rebrotem com saúde e possuam longevidade produtiva.
São cultivadas espécies perenes no verão com sobressemeadura de anuais no inverno,
como forma de otimizar o uso da área. Esse formato de trabalho permitiu que a família Ferreira
chegasse às atuais 19 vacas em ordenha com um custo operacional de apenas R$ 0,44 por litro
de leite produzido.
Para o futuro, a família deseja chegar a 20 animais em lactação e também planeja investir
em uma sala de ordenha mais funcional, que facilite o trabalho e contribua para manter a
qualidade do leite produzido na propriedade.
Na tabela abaixo, é possível observar os resultados obtidos na propriedade nos últimos três
anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Rebanho total da propriedade (número)
Total de vacas (número)
Margem bruta (R$/ano)
Margem bruta (R$/vaca/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
64.498
177
27
17
40.526,93
2.383,94

2016
52.805
145
28
19
45.078,39
2.372,54

2017
67.495
185
28
19
51.023,00
2.685,42

Aldoir Orth
emconsta@emater.tche.br
(54) 3363-1044

39

Crédito: Emater/RS-Ascar

raças Jersey e Holandesa que tinham sido criadas na propriedade.
Um dos principais fatores para o aumento na produção de leite na propriedade foi a
implantação de 2,61 hectares de pastagem perene de tífton, no segundo semestre de 2014. No
ano seguinte, foi instalado o sistema de irrigação por aspersão nesta área de pastagem perene.
Ainda em 2015, foi construída uma sala de ordenha para que a família tivesse condições de
realizar a ordenha com menos esforço e em condições de obter um produto com excelentes
índices de qualidade.
Com a ﬁnalidade de melhorar o bem-estar dos animais, em 2016 a família implantou 1,4 ha
de sistema silvipastoril. Assim, parte da área de tífton passou a ter também árvores de
eucaliptos, criando um ambiente mais confortável para os períodos de temperaturas extremas
de calor. No momento, está sendo projetado um sistema de distribuição de água nos piquetes.
Estas intervenções se reﬂetiram no aumento da oferta de alimentos a baixo custo. A
irrigação deu maior segurança e eﬁciência na oferta de alimentos em épocas de estiagens ou
pequenos veranicos. As melhorias viabilizaram a atividade leiteira, permitindo o aumento do
número de vacas e da produção diária de leite, conforme representado no gráﬁco abaixo.

Fa m í l i a

224

Fin

175

178

São Paulo das Missões/RS
Povoado Planalto
A família Fin é formada pelo casal Mauri e Célia e pelos ﬁlhos Jonathan (18 anos), Felipe (14
anos) e Eric (quatro anos). A propriedade tem uma área total de 30,0 ha; até há bem pouco
tempo atrás, tinha o fumo como atividade principal e o leite como atividade complementar.
Em 2014, concluindo que a atividade do fumo não tinha perspectivas, em função da
penosidade do trabalho, o casal estava decidido a se mudar para a cidade.
No entanto, em função da participação da família no “Programa de Assistência Técnica e
Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite”
(SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário), desenvolvido pela
Emater/RS-Ascar, surgiu a perspectiva de mudar a matriz produtiva.
A ideia de permanecer na propriedade e investir na atividade leiteira partiu de Dona Célia.
Ela apostou na persistência, na qualiﬁcação e na implantação de mudanças na forma como a
atividade leiteira era conduzida. Inicialmente eram 13 vacas resultantes do cruzamento entre as

113

13

17

18

24

2014

2015

2016

2017

Vacas em lactação (nº)

Fonte: Emater/RS-Ascar

Produção de leite (litros/dia)

Manoela hPazdiora
R o s Júnior
e l i S eKessler
intenfuss
Nerci Class

emspaulo@emater.tche.br
e m c o n d o r @ e m a t e r. t c h e . b r
(55) 3563-1115
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Fink
Bom Retiro do Sul/RS
São João
A família Fink é formada pelos agricultores Osmar e Irene, seus ﬁlhos Luís e André (ambos
técnicos em agropecuária) e a neta Vitória, que reside também na propriedade. Luis adquiriu
uma área pelo crédito fundiário e lá é feito o plantio de milho para alimento dos animais. O
André tem uma área no município vizinho; porém, durante a maior parte do tempo contribui
nos serviços da propriedade dos pais, assim como o irmão.
A atividade leiteira na propriedade começou há 36 anos, quando o casal herdou uma área
de terra de 1,8 ha. No início, segundo a família “tinham algumas vacas crioulas que não
produziam muito, não completavam um tarro de 15 litros”. Depois, compraram outra vaca que,
com a alimentação e manejo adequados, atingiu 25 litros de leite por dia.
A propriedade é diversiﬁcada e tecniﬁcada, tem uma boa infraestrutura e comodidades para
o desenvolvimento da atividade. Na opinião da família, o principal fator para o sucesso da
propriedade, além da formação dos ﬁlhos e participação em capacitações, foi o investimento em

tecnologias, com a adoção de práticas mais modernas que facilitaram o trabalho, como a
aquisição do vagão forrageiro com o apoio e assistência técnica da Emater/RS-Ascar.
A propriedade vem se estruturando e modiﬁcando-se em muitos aspectos, como a
manutenção de terraços, a substituição de pastagem anual por perene, melhoria da alimentação
dos animais e organização das tarefas diárias.
A família observa que isso só foi possível com o acesso facilitado ao crédito, o que
possibilitou todas essas conquistas para a propriedade. A partir de uma melhor organização, a
família também conseguiu fazer investimentos na qualidade de vida, realizando reformas na
residência para maior conforto e bem-estar.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produtividade, compensando a redução no
número de vacas em lactação, pois a família está adequando o tamanho do rebanho em função
da existência de outras atividades na propriedade.
Os resultados obtidos nos últimos anos podem ser observados abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca /dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
295.291
809
56
14,4
1,04
307.102,64
25.591,89

2015
332.969
912
58
15,7
0,98
326.309,62
27.192,47

2016
2017
337.320
298.806
924
819
55
45
16,8
18,2
1,27
1,19
428.396,40 355.579,14
35.699,70 29.631,60

Letícia
Mairesse
Roseli
Seintenfuss
NerciSandra
Class Rieth
emretiro@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
( 5 5 ) 3(51)
3 7 93766-1418
-1280
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Fa m í l i a

Fortunato e Dalmina
Vila Lângaro/RS
Linha Seidler
A família Fortunato e Dalmina é formada pelo jovem casal Evandro Fortunato e Cátia
Dalmina (grávida da primogênita Cecília) e utiliza uma área de aproximadamente 5,0 ha.
O leite é a principal atividade econômica da família. Há três anos, com auxílio da
Emater-RS/Ascar, é feito o gerenciamento da propriedade, utilizando inicialmente a planilha do
Sistema Simpliﬁcado de Gestão - Passo Fundo (SSG- PF) e, atualmente, a planilha de
acompanhamento econômico do Programa Estadual de Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar, do Governo do Estado, visando gerar indicadores técnicos, econômicos e ambientais
para a tomada de decisão.
O leite é produzido à base de pastagem, com suplementação de ração balanceada e silagem
de milho, sendo a nutrição das vacas um dos aspectos em relação aos quais a família mais se
preocupa.
A ordenha é mecanizada, e o resfriamento do leite é feito em tanque de expansão. Devido

à manutenção preventiva dos equipamentos de ordenha e de resfriamento e aos cuidados com
a higiene, os indicadores de qualidade do leite (contagem de células somáticas – CCS e contagem
bacteriana total - CBT) são muito satisfatórios.
O investimento realizado pela família em melhoramento genético foi um dos fatores
determinantes para os resultados favoráveis da atividade. O rebanho, predominantemente
holandês, vem sendo melhorado ao longo dos anos, garantindo melhor produtividade e
desempenho técnico à atividade.
Com intuito de melhorar a produtividade e a qualidade das pastagens, foi implantado, em
2017, um sistema de irrigação por aspersão, com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - Feaper, possibilitando oferta de
forragem o ano todo, sem riscos ocasionados pelo estresse hídrico.
A propriedade recebeu recentemente o Certiﬁcado de Propriedade Livre de Brucelose e
Tuberculose. Agregando todos esses fatores, houve um aumento signiﬁcativo na produção e
produtividade, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
48.586
133
9
14,8
8.377
0,88
42.755,68
3.562,97

2016
65.880
180
9
20,1
11.359
0,95
62.586,00
5.215,50

2017
73.810
202
10
22,5
12.726
1,12
82.667,20
6.888,93

Lilian
C. Dallagnol
Roseli
Seintenfuss
NerciVilmar
Class W. Leitzke
emvlanga@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(54) 3616-0095
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Frey
Ve n â n c i o A i r e s / R S
Linha 17 de Junho
A família Frey é formada pelo pai José Afonso, a mãe Elaine, o ﬁlho Tiago, sua esposa Janice
e o neto Victor.
A propriedade tem área total de 18,20 ha e está localizada em uma região tradicionalmente
produtora de aipim, erva-mate, milho e fumo.
A atividade leiteira na propriedade já existe há muitos anos, mas foi apenas em 2015,
quando Tiago retornou para a propriedade, que a família decidiu ampliar a produção leiteira,
começando em fevereiro daquele ano com a ordenha de apenas duas vacas que produziam
cerca de 24 litros por dia, utilizando área de 11,74 hectares.
Entre os fatores elencados para o sucesso da propriedade estão a participação da família no
“Grupo do Leite” - grupo de produtores de leite do município, organizado pela Emater/RS-Ascar
para intercâmbio de informações e também a participação do ﬁlho no curso de Inseminação
Artiﬁcial, realizado no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro da

Emater/RS-Ascar.
Desde o início da assistência técnica pela Emater/RS-Ascar, o conceito principal que a família
adotou foi a produção baseada na disponibilização de pastagens em quantidade suﬁciente e
qualidade adequada para atender as necessidades do rebanho. Assim, com as visitas periódicas
do extensionista rural, foram implantadas práticas de manejo que possibilitaram o aumento da
capacidade de produção da propriedade, com baixo custo. Melhoria das pastagens,
piqueteamento, inseminação artiﬁcial, melhoramento genético, descarte de animais com baixo
desempenho e criação mais adequada de terneiras e novilhas foram práticas adotadas que,
juntamente com o controle do rebanho e o balanceamento nutricional do rebanho leiteiro,
proporcionaram um aumento da produção com diminuição do custo. Além disso, no andamento
do trabalho, a família acessou crédito agrícola – Pronaf para ampliação do rebanho.
Assim, houve um aumento signiﬁcativo na produção de leite e na produtividade por
hectare, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área destinada à atividade (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)**

2015
42.041
115
7,8
14,8
11,20
3.754

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- estimativa
** - em relação à área utilizada com a produção de leite

2016
70.737
194
11,8
16,4
11,20
6.316

2017
97.638
268
15,5
17,3
11,20
8.718

2018*
124.100
340
21,0
16,2
11,20
11.080

Ivan
IvanPasa
Pasa
Diego B. dos Santos

eemmvvmmaar ri ai a@
@eemmaat e
t er.r.t ct chhee. b
. br r
emvaires@emater.tche.br

(5
( 544) )33335599- 1
- 1110011

(51) 3741-1676
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Fa m í l i a

Gallina
Chiapetta/RS
Reassentamento Cristo Rei
A família Gallina é constituída pelo casal Benjamim (53) e Oneide (51) e pelo ﬁlho Matheus
(27). Moram em um dos reassentamentos do município, implantados em 2001 e trabalham com
leite desde a formação da comunidade.
A propriedade é formada por um lote de 10,5 ha de áreas cultiváveis, usados com milho (6,0
ha na safra e na safrinha) para silagem de planta inteira e de grão úmido, 4,0 ha de pastagem
perene de Tífton 85 e 2,5 ha de reserva ﬂorestal que está alocada na área comunitária.
A propriedade ainda conta com uma área vizinha de 10,0 ha, utilizada em parceria para o
cultivo de pastagens anuais de verão e inverno e 5,0 ha de soja. A produção de leite representa
92% da renda familiar, com a venda de 179 mil litros em 2017.
Em função de situar-se em área de solos com alta porcentagem de argila (latossolos) e da
grande concentração de animais, a formação de barro no entorno das instalações como sala de
ordenha, tratadores e corredores de condução dos animais era um grande problema,

inﬂuenciando negativamente na qualidade do leite, na sanidade animal e principalmente na
autoestima da família.
A partir de encontros do grupo de agricultores organizados na “Rede Leite Municipal”, foi
elaborado o “Projeto de Infraestrutura Rural para Bovinocultura de Leite”, contendo as principais
práticas para minimizar a formação do barro, sendo aprovado no Conselho Agropecuário para
ser contemplado com recursos da Consulta Popular. O projeto consiste basicamente na
construção de um pátio de espera de 36 m², com concreto usinado, para as unidades do grupo e
de mais 63 propriedades do município. Para as propriedades que possuíam sala de ordenha,
esse material foi utilizado também na construção de corredores com 0,7 m de largura para
condução dos animais às pastagens.
Como resultados obtidos na propriedade da família e nas demais participantes do projeto,
podem ser citados a diminuição signiﬁcativa da formação de barro em torno das instalações e
nos locais de trânsito dos animais, a melhora signiﬁcativa na sanidade animal, com a redução da
exposição dos animais ao risco de mastite e a problemas de casco; melhoria na qualidade do
leite, com redução na contagem bacteriana total (no caso da família Gallina, de 300 mil para 32
mil); a redução do impacto ambiental provocado pela atividade e o aumento da autoestima das
famílias pela melhoria das condições de trabalho.
A família ainda relata como importantes para o desenvolvimento da atividade leiteira na
propriedade o acesso a outras políticas públicas estaduais, como o “Programa Mais Água Mais
Renda” e o acesso a recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos
Estabelecimentos Rurais – Feaper, para aquisição de um botijão de sêmen, ambas operadas pela
Emater/RS-Ascar. Exemplos das intervenções do projeto podem ser visualizados abaixo.

Da esquerda para a direita: local de espera para a ordenha antes e após o projeto (família Gallina) e corredor,
antes e durante a execução do projeto (família Schwambach). Crédito: Emater/RS-Ascar.

R o s e l i S e i n t e Dhonatha
n f u s s S. Rigo
C. Iziquiel
N e r c i C l a sEdmara
s
Janavio F. dos Santos

e m c o n d o r @ e m a t e r. t c h e . b r
emchpeta@emater.tche.br
( 5 5 ) 3 3 7 9 - 1 2(55)
8 0 3784-1280
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Fa m í l i a

Garcia
Cerro Largo/RS
L i n h a Ta q u a r u s s u
A família Garcia é formada pelo casal Valdir e Marsane e seus ﬁlhos Vanessa, Gustavo e
William. O ﬁlho Gustavo é acadêmico do curso de Agronomia e, no turno inverso às aulas,
coloca em prática seus conhecimentos para aprimorar as atividades da família, além de realizar
experimentos.
Originalmente, possuíam uma propriedade rural no interior de Rolador/RS onde moravam,
mas, em função da construção de uma hidrelétrica no local, precisaram mudar de residência,
adquirindo uma área na localidade onde hoje residem. A família tem uma grande preocupação
com a produção de alimentos de qualidade, assim preza pela limpeza e organização da
propriedade e arredores, observando as boas práticas e tornando a propriedade acolhedora aos
visitantes e acima de tudo, um local agradável para a família viver. Na comunidade a família
também é atuante em diversos segmentos (comunidade, sociedade e clube de mães),
participando ativamente inclusive de diretorias dessas entidades.

A propriedade, adquirida em 2008, possui 18,5 ha de área total, sendo 0,8 ha de mato
nativo, 4,0 ha com gramínea perene de verão e o restante da área é destinado ao plantio de
culturas anuais, como o milho para produção de grãos para o consumo animal e para
comercialização e, no inverno, pastagens anuais.
A atividade leiteira é a principal fonte de renda da propriedade. O principal fator para o
sucesso da propriedade foi o investimento realizado no plantio de 4,0 ha de tífton, em área
irrigada por aspersão a partir de água reservada em microaçude e dividida em piquetes para que
os animais façam o pastejo de um dia em cada divisão. A cada dois cortes, é realizada a
adubação nitrogenada em cobertura, para favorecer o rebrote, além de adubação no ﬁnal do
inverno com nitrogênio, fósforo e potássio para reposição de nutrientes, baseada na análise de
solo. A família também investiu em uma pequena área com sistema silvipastoril, com o plantio
de árvores para fornecer sombra aos animais, aumentando o conforto térmico no verão,
promovendo o bem-estar e favorecendo a ingestão de forragem.
Outros investimentos realizados pela família foram a construção de uma sala de ordenha e
de um galpão em alvenaria para armazenagem de feno e insumos para as lavouras e para o
abrigo de máquinas.
No quadro abaixo, é possível observar a evolução nos indicadores de produtividade do
rebanho.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área usada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2012
77.627
213
12
17,7
14
5.545

2014
110.012
301
15
20,1
14
7.858

2017
113.975
312
15
20,8
14
8.141

Inácio Ledur
Gilce M. G. Damke
Carla Sausen
emclargo@emater.tche.br
(54) 3359-1661
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A dedicação integral da família à atividade e o interesse em gerir seus custos e lucros
contribuíram para que ocorresse a adequação econômica do estabelecimento. A gestão da
atividade, conduzida com o apoio de visitas mensais da Emater/RS-Ascar, foi fundamental para
que a evolução ocorresse.
Além da assistência técnica frequente, a presença dos técnicos gera segurança para a família
investir e tomar as decisões necessárias na atividade leiteira.
Tendo as pastagens perenes implantadas e se desenvolvendo bem, agora a família pensa em
investir no melhoramento genético dos animais, já que haverá oferta de alimentos suﬁcientes
para suprir a necessidade energética de animais mais produtivos.
O quadro abaixo mostra a evolução na atividade leiteira, em que houve um aumento
signiﬁcativo na produtividade e na receita.
Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Gauer
Chapada/RS
Linha São João
A família Gauer é formada pelo casal Lacir e Deni e os ﬁlhos Lucas e Mateus, sendo uma
família de agricultores familiares com renda totalmente oriunda da atividade leiteira.
A propriedade tem 14,0 ha, com 10,9 ha consolidados, destinados à atividade leiteira e à
produção de subsistência. A atividade leiteira na propriedade é a renda que mantém a família no
meio rural. A família já produziu grãos, especialmente soja, o que não gerava renda suﬁciente
para a família. O sistema de produção da família mudou e a família Gauer solicitou a ajuda da
Emater/RS-Ascar para auxiliar na gestão da propriedade, abandonando o cultivo de soja e
dedicando-se integralmente à atividade leiteira.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento em forrageiras, visto que
as áreas antes destinadas ao cultivo da soja foram utilizadas para produção de leite. A
adequação da nutrição dos animais elevou a sanidade e contribuiu para o aumento na
produtividade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Rebanho total da propriedade ( número )
Total de vacas (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/vaca/ano)
Margem bruta (R$/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
61.786
176
26
17
11,9
2.142,23
3.341,09

2015
70.465
198
25
17
13,5
2.680,55
4.180,67

2016
73.601
202
26
17
14,2
3.141,00
4.898,81

Joana G. Hanauer
emchapad@emater.tche.br
(54) 3333-1163
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Fa m í l i a

Gehrke
Tu p a r e n d i / R S
Nova Alemanha

A família Gehrke é constituída pelo jovem casal
Dari e Lucilina e seus dois ﬁlhos Gustavo e Gabriel.
Assumiram a propriedade dos pais e adquiriram
mais uma área, totalizando 22,0 ha de área total,
onde trabalham exclusivamente com produção de
leite.
A família sempre trabalhou com leite, porém
quando o casal assumiu a atividade é que
ocorreram as maiores mudanças e essa atividade
passou a ser a principal fonte de renda.
Crédito: Emater/RS-Ascar
Ao participarem dos programas executados
pela Emater/RS-Ascar, “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura
Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário)
e “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, tiveram a oportunidade
de visitar outras propriedades e tomar a decisão de produzir leite à base de pasto com suplementação.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi a dedicação à gestão da propriedade que fez com
que a família passasse a tomar decisões importantes e a adotar práticas de manejo baseadas na análise das
anotações realizadas.
Entre essas decisões estão a ampliação da área de pastagem perene, o que reduziu a necessidade de
suplementação com silagem e o plantio de pastagens anuais, o aumento do rebanho, os investimentos em
melhoramento genético, além do ajuste da dieta baseado na necessidade dos animais.

Todas essas mudanças foram signiﬁcativas para a propriedade, gerando aumento da
produção e da produtividade, com redução dos custos de produção e da penosidade do
trabalho, melhorando a renda e a qualidade de vida da família.
Abaixo estão descritos alguns indicadores que demonstram a evolução da atividade leiteira
na propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Vacas em lactação (número)
Pastagem perene (hectares)
Área milho para silagem (hectares )
Custo de produção (R$/litro)
Renda (R$/litro)
Renda agrícola (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
108.000
296
13,4
22
3,5
16,0
-

2016
130.000
356
11,9
30
5,7
7,5
0,71
0,43
4.658,33

2017
160.000
438
14,6
30
5,7
13,0
0,55
0,72
9.600,00

Albino Motter
Cecília M. Bernardi
Débora G.S. de Souza
Patrícia D.D. Wietholther

emtupare@emater.tche.br
(55) 3543-1129
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Fa m í l i a

Guillante
Arroio do Meio/RS
Forqueta Baixa
A família Guillante é formada pelo casal Ilson (53 anos) e Lovani (52 anos) e pelo ﬁlho Ariel,
de 19 anos.
A propriedade onde produzem leite possui 7,0 hectares, arrendados de familiares, sendo 5,0
ha utilizados com a atividade leiteira. A topograﬁa é em parte formada por um terreno de meia
encosta e outra parte por um trecho de várzea do Arroio Forqueta.
A produção de leite é a principal atividade econômica da propriedade, mas a família
também trabalha com avicultura colonial e suinocultura, ambas em pequena escala.
Desde criança, Ilson trabalhou na produção de leite, mas em pequena escala. A partir de
2003, seu pai Bruno parou com atividade de suínos por motivos de saúde, é então Ilson
intensiﬁcou a produção de leite.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento, em 2014, na adoção de
práticas como pastagens perenes de verão, implantação de controle leiteiro, balanceamento de

dieta, manejo reprodutivo e sanitário do rebanho e na gestão da propriedade, com
acompanhamento da Emater/RS-Ascar.
Os animais são alimentados em 2,0 ha de pastagens perenes (tífton e Jiggs) e 2,0 ha de
pastagens anuais de inverno, suplementadas com aquisição de silagem de milho e feno,
adquirida fora da propriedade, além dos concentrados.
A família participa ativamente de atividades como dias de campo, seminários, fóruns e
encontros, buscando conhecimentos técnicos para a qualiﬁcação da atividade leiteira.
Participam também do “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo
do Estado, através do qual deverão aprimorar a capacidade de gestão da propriedade, com
acompanhamento técnico da Emater/RS-Ascar.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produtividade e na redução de custos,
conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Custo total (R$/ano)
Margem bruta (R$/ano)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
124.506
341
24
14,2
0,97
120.770,82
96.261,54
24.509,28
2.042,44

2015
186.909
512
24
21,3
0,98
183.170,82
145.809,88
37.360,94
3.113,41

2016
197.845
542
28
19,4
1,27
251.263,15
155.418,89
95.844,26
7.987,02

2017
205.995
564
28
20,1
1,15
236.894,25
157.032,12
79.862,13
6.655,18

Ivan
IvanPasa
Pasa

Elias de Marco
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br

emarroio@emater.tche.br

( 5( 544) )33335599- -11110011

(51) 3716-1180

48

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Hermann
Senador Salgado Filho/RS
Linha Giruá
A família Hermann é formada pelo patriarca Egon de 72 anos de idade, juntamente com sua
esposa Nilda e seus ﬁlhos, Adair, casado com Neli, e Airton, casado com Edelci.
As três famílias trabalham conjuntamente em todas as atividades e possuem residências
próprias, sendo duas delas adquiridas através de programas governamentais federais entre
2012 e 2014.
A propriedade tem 40,0 ha de terra própria. No verão, entre silagem e pastagens perenes,
ocupa uma área de 11,0 ha para atividade leite. O restante é utilizado para a produção de grãos
(milho, soja e trigo).
Possui hoje 38 vacas, seis novilhas e oito terneiras, sendo 85% da raça Holandesa e 15% da
raça Jersey, de boa qualidade genética, mantidas em sistema de produção à base de pasto com
suplementação. As pastagens são compostas por gramíneas anuais, associadas a 5,5 ha de
pastagens perenes de tífton e áries. A suplementação alimentar é composta por silagem de

milho e concentrados.
A família estava desistindo da atividade leiteira em 2011, quando possuía um rebanho de 12
vacas leiteiras, a ordenhadeira era do tipo balde ao pé e o resfriador de imersão. Neste ano, foi
construído um açude e instalado um sistema de irrigação em 3,0 ha, onde foi implantada
pastagem de tífton. No mesmo ano, o resfriador antigo foi substituído por um tanque de
expansão direta, com capacidade para 750 litros de leite. Todos estes investimentos foram
realizados com projeto e acompanhamento técnico da Emater/RS-Ascar. Em 2012, com recursos
próprios foi adquirido bebedor móvel para disponibilizar água nos piquetes.
Em 2013, vendo os primeiros resultados e incentivado pelo pai, o ﬁlho que havia saído para
trabalhar fora há mais de uma década, volta para a propriedade, contribuindo com sua mão de
obra para a unidade de produção. Neste mesmo ano, adquiriram mais vacas de boa qualidade e
aumentaram a área de pastagem perene. Em 2015, resolveram investir ainda mais
acentuadamente na atividade e construíram sala de ordenha, galpão de alimentação, além de
adquirirem ordenhadeira canalizada. Todo este investimento de 2015 somou R$ 120.000,00.
A evolução da atividade leiteira na propriedade da família Hermann pode ser observada
abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/ano)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
116.435
319
22
14,5
45.298
3.774,83

2015
194.180
532
28
19,0
80.640
6.720,00

2016
268.640
736
32
23,0
156.480
13.040,00

2017
346.750
950
38
25,0
156.522
13.043,50

Carlos E. Vilanova
emsenado@emater.tche.br
(55) 3614-1084
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Fa m í l i a

Hermes
Ve n â n c i o A i r e s / R S
Vila Palanque
A família Hermes é formada pelo pai Arno, a mãe Carmelita e seu ﬁlho Diego (21 anos) que
ﬁcou na propriedade trabalhando com os pais, garantindo a sucessão familiar.
A propriedade está localizada em uma região tradicionalmente produtora de aipim,
erva-mate, milho e fumo. Adquiriram a propriedade de 7,74 ha de área total, com recursos do
Crédito Fundiário em 2003 e receberam recursos do Programa de Habitação Rural para
construção da casa; além dessa área, trabalham com mais 3,5 ha arrendados. Inicialmente, se
dedicavam exclusivamente à cultura do tabaco com a qual pararam em 2014. Atualmente, além
de produzir leite, cultivam aipim e milho verde. Durante este tempo todo foi assistida pela
Emater/RS-Ascar.
A atividade leiteira na propriedade iniciou em 2011, quando os Hermes adquiriram sete
vacas, uma ordenhadeira balde ao pé e resfriador pelo Pronaf, produzindo 87 litros por dia em
uma área de 6,2 hectares da propriedade.

O principal fator para o sucesso da propriedade foi a participação da família no “Grupo do
Leite”- grupo de produtores de leite do município de Venâncio Aires e Mato Leitão, organizado
pela Emater/RS-Ascar para intercâmbio de informações e em cursos de formação. O ﬁlho Diego,
já participante desse grupo, decidiu realizar os cursos de Inseminação Artiﬁcial de Bovinos de
Leite e de Melhoramento Genético, todos em 2016, no Centro de Treinamento da
Emater/RS-Ascar, em Montenegro; e assim, principalmente pela sua motivação pessoal, foi
acelerada a implantação das práticas de manejo que possibilitaram o aumento da produção da
produtividade, com baixo custo.
Melhoria das pastagens, pastoreio rotativo, inseminação artiﬁcial, melhoramento genético,
descarte de animais com baixo desempenho, melhorias na criação das terneiras e novilhas,
controle do rebanho e balanceamento nutricional, práticas realizadas com a assistência técnica
da Emater/RS-Ascar, proporcionaram um aumento da produção com redução do custo.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produtividade média e na receita da
propriedade, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área média utilizada com leite (ha/ano)**
Produção de leite (litros/ha/ano)**
Receita bruta (R$/mês)
Receita bruta (R$/vaca/ano)
Receita bruta (R$/ha/ano)**

2014/15
91.657
251
16
15,7
6,2
14.783
7.027,04
5.270,28
13.600,72

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- estimativa
**- em relação à área utilizada com a produção de leite

2015/16
107.443
294
19
15,5
6,2
17.330
8.595,44
5.428,70
16.636,34

2016/17
104.380
286
15
19,1
6,2
16.835
10.872,92
8.698,33
21.044,35

2017/18*
116.435
319
15
21,3
6,2
18.780
10.188,06
8.150,45
19.718,83

Diego B. dos Santos
emvaires@emater.tche.br
(51) 3741-1676
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Fa m í l i a

Hoffmann
M o r r o R e u t e r/ R S
Batatenthal

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Hoﬀmann é formada pelo Adilson, sua
esposa Monia, o ﬁlho recém-nascido Alisson;
Adilson é o sucessor na propriedade de seus pais,
Dércio e Loiva, e ainda residem na mesma unidade
familiar. Além do leite, também produzem
acácia-negra, milho e feijão de forma comercial e
outras culturas e criações para subsistência.
A propriedade é composta por uma área de 8,0
ha, de topograﬁa acidentada em cerca de metade da
sua extensão. A partir de 2015, a família passou a
modiﬁcar a matriz produtiva da propriedade,
reduzindo a área disponibilizada à silvicultura.

A atividade leiteira passou a ser tão importante que contribui, atualmente, com mais de 70,0% da renda
familiar. Isto motivou a família a realizar investimentos, projetando crescimento de 50,0% nos próximos dois
anos.
Como fatores importantes para o bom desempenho da atividade, podem ser citados a
proﬁssionalização da atividade, a produção de alimento em quantidade e qualidade para os animais, a
melhoria genética do rebanho e os investimentos realizados na infraestrutura de produção.
A participação do produtor no “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da
Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do
Desenvolvimento Agrário), executado pela Emater/RS-Ascar, entre 2014 e 2017 e, atualmente, no
“Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, também executado pela

Emater/RS-Ascar, além de outros eventos e capacitações, auxiliou na adoção de práticas como o
melhoramento genético dos animais, a contratação de ﬁnanciamentos para a melhoria da
infraestrutura de produção e diminuição da penosidade do trabalho. As áreas destinadas ao
plantio de pastagens e do milho para silagem passaram por limpeza e recuperação do solo,
sendo que diversas ações foram facilitadas por programas como Pronaf- Custeio e Investimento,
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - Feaper e
programas municipais (óleo diesel, calcário, serviço de máquinas, transporte de insumos e
inseminação artiﬁcial). Esses apoios continuamente disponíveis à família possibilitam à
propriedade a redução de custos e o aumento na renda líquida. Também é importante destacar
que estes programas são debatidos no conselho do qual o produtor faz parte, oportunizando ao
mesmo exercer sua cidadania e protagonismo.
Com isso, apesar da atividade leiteira estar passando por um período difícil, a propriedade
continua crescendo, se viabilizando e motivando os proprietários para novos investimentos.
Abaixo, é possível visualizar alguns indicadores da atividade leiteira na propriedade nos últimos
anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Rebanho total (número)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/mês)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
65.597
180
22
11
16,3
8.200
0,81
4.427,80
2.150,00

2016
64.265
176
23
10
17,6
8.033
0,99
5.301,86
2.169,20

2017
78.425
215
21
12
17,9
9.803
0,95
6.208,65
1.893,22

Evandro C. Knob
Moisés R. Eloi
emreuter@emater.tche.br
(51) 3569-1602
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Fa m í l i a

Horn
Mato Leitão/RS
Linha Santo Antonio

A família Horn é constituída pelo casal Luciane e
Gerson e pela ﬁlha Adriane.
Fonte: Emater/RS-Ascar
A propriedade está localizada em meio à região
ervateira do município onde as culturas de fumo,
aipim e milho têm forte inﬂuência. A família conta
com duas áreas de produção que somam 8,47 ha,
com instalações, moradia e produção de milho para
silagem, pastagens e a cultura do aipim.
A busca constante por conhecimento e a
participação ativa nas atividades da comunidade são
Crédito: Leandro A. Hamester
características marcantes da família. A parceria do
casal dividindo e compartilhando atribuições na
atividade leiteira demonstra que o leite pode e deve ser uma atividade familiar de junção de forças,
expectativas e resultados.
A participação da família em diversos programas governamentais no decorrer dos anos (Pró-Guaíba,
RS-Rural, Pronaf) ajudou na mudança da matriz produtiva da propriedade. Em 2005, a família iniciou a
atividade leiteira, com uma produção inferior a 50 litros de leite por dia, como forma de diversiﬁcar a
produção, mas ainda mantendo a produção de fumo que na época superava os 2,0 ha.
Com a liberação de recursos através do “Programa Nacional de Crédito Fundiário”, em 2007, que
possibilitaram a ampliação da área produtiva, vários ﬁnanciamentos via Pronaf foram concretizados
resultando na substituição da cultura do tabaco pelo leite.
A participação efetiva da família em atividades técnicas desenvolvidas no município pela Secretaria

Municipal da Agricultura, Emater/RS-Ascar e Grupo do Leite, proporcionou conhecimento e até
um intercâmbio internacional através de uma viagem a Israel em 2015 para aprimorar os
conhecimentos.
Os resultados obtidos na atividade leiteira na propriedade dos Horn podem ser observados
abaixo.

Indicadores

2014

2015

2016

2017

Produção de leite (litros/ano)

142.087

171.556

158.468

173.270

Produção de leite (litros/dia)

389

470

434

475

Vacas em lactação (número)

22

25

23

24

Produção de leite (litros/vaca/dia)

17,7

18,8

18,9

19,8

Receita bruta (R$/ano)

139.524,00

168.477,05

197.340,00

199.055,00

Receita bruta (R$/mês)

11.627,00

14.039,75

16.445,00

16.587,92

Fonte: Emater/RS-Ascar

Claudiomiro da S. Oliveira
emleitao@emater.tche.br
(51) 3784-1083
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Fa m í l i a

Horn e Spies
P o r t o Ve r a C r u z / R S
Linha Lajeado Seco
A família Horn e Spies é formada por Valdir, sua esposa Enir e o ﬁlho Guilherme, de sete
anos. Embora só recentemente tenha priorizado a produção de leite na propriedade, a família
vem evoluindo na qualiﬁcação da produção, tanto na quantidade quanto na qualidade do leite
produzido.
A propriedade é muito pequena e de relevo fortemente ondulado, formada por uma área
de 1,0 ha própria e outros 6,0 ha de propriedade de familiares.
A atividade leiteira na propriedade iniciou há 23 anos, inicialmente gerenciada pelo Sr. João,
pai de Valdir, e a partir de 2015 o jovem assumiu a propriedade. Na sequência, participou do
curso sobre produção leiteira no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em Bom
Progresso; retornando à propriedade, e empolgado com os resultados da gramínea perene de
verão Jiggs, implantou imediatamente um viveiro para a produção de mudas. Com o aumento
das áreas com pastagem perene, o jovem começou o melhoramento genético do rebanho,

através da inseminação artiﬁcial com foco na raça Jersey e um animal menor e com mais
condições de enfrentar o terreno acidentado.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento em pastagem perene e
pastoreio rotativo em pastagens de Tífton 85 e Jiggs. A família foi beneﬁciada por projeto
elaborado pela Emater/RS-Ascar para obtenção de recursos do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais – Feaper, o que possibilitou ao casal a
construção de uma sala de ordenha, com subsídio de 80% do Governo do Estado.
A família busca constantemente qualiﬁcação através da participação em eventos técnicos,
tendo sido beneﬁciária do “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da
Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente
Ministério do Desenvolvimento Agrário), e atualmente participa do “Programa de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, ambos executados pela
Emater/RS-Ascar. Outro ponto que se destaca na propriedade é a qualidade do leite, o que
proporciona um preço diferenciado pago pela indústria.
O bom manejo das pastagens perenes, associado à adoção de outras práticas, tem
possibilitado um aumento signiﬁcativo na produção leiteira e na renda familiar. O próximo passo
no planejamento do casal é utilizar o milho produzido na propriedade para a alimentação dos
animais, reduzindo os custos da alimentação concentrada.
Os dados abaixo demonstram a evolução da atividade na propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
24.960
68
8
8,5
3.566
1,00
24.960,00
2.080,00

2016
25.712
70
8
8,8
3.673
1,30
33.425,60
2.785,47

2017
41.400
113
10
11,3
5.914
1,20
49.680,00
4.140,00

RoseliEliton
Seintenfuss
L. Horn
Nerci Class

empvcruz@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(55) 3613-9129
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Jacobs e Blauth
E s t â n c i a Ve l h a / R S
Rincão da Saudade
A família Jacobs e Blauth atua na produção leiteira há 18 anos, desde que Rafaela Jacobs e
Eduardo Blauth se casaram. Eles têm dois ﬁlhos, a mais velha, Maria Eduarda, com 13 anos, e o
mais novo, Rodrigo, com 9. Contam com o apoio familiar do sogro e da sogra.
Rafaela deixou o trabalho de enfermeira para confeccionar queijos, iogurtes e se dedicar à
bovinocultura leiteira e à agroindústria Sabores do Rancho. “Eu não nasci e nem me criei no
meio rural, mas sempre fui fascinada pela agricultura. Tanto que vim morar no interior e aqui
tenho meu trabalho”, explica a produtora.
A propriedade tem 13,0 hectares, sendo que 9,0 são destinados ao plantio de milho para
produção de silagem e piquetes com pastagens para os animais que não se encontram em
produção. Além disso, a família arrenda mais 4,0 hectares para plantio de milho para silagem. O
rebanho é composto por 48 animais da raça Jersey, sendo que, deste total, 20 estão em
conﬁnamento lactando.

A atividade leiteira iniciou com três animais em parceria com os pais de Eduardo,
produzindo leite apenas para o consumo da família. Com o passar dos anos, Rafaela, que tinha
paixão pela atividade leiteira, decidiu, juntamente com o marido, comercializar o leite
produzido.
O negócio prosperou, mas era executado por terceiros. Foi então que Rafaela decidiu, há
nove anos, deixar seu trabalho no meio urbano e assumir a atividade leiteira de forma integral.
Surgiu então a ideia de uma agroindústria, motivada e incentivada pelo escritório municipal da
Emater/RS-Ascar, que só prosperou e, atualmente, a família processa cerca de dois terços do
leite produzido na propriedade, comercializando o restante com uma cooperativa de laticínios.
Os produtos da agroindústria são vendidos na feira do produtor local do município, além da
venda institucional para a merenda de escolas municipais e estaduais.
Fundamental para o sucesso da propriedade foi o investimento em qualiﬁcação, a exemplo
dos cursos de Inseminação Artiﬁcial de Bovinos, de laticínios e de Boas Práticas de fabricação,
realizados no Centro de Treinamento de Agricultores da Emater/RS-Ascar em Montenegro, e a
busca por novas tecnologias de produção, tanto no manejo dos animais quanto na produção
agroindustrial. A adoção de inovações como o conﬁnamento dos animais em lactação e a oferta
de uma alimentação balanceada foram determinantes. Além disto, a vontade de progredir,
aliada à paixão pela atividade e ao trabalhar no que se gosta, traz satisfação e sucesso.
A dedicação da família tem sido recompensada com aumentos na produção e na
produtividade, conforme pode ser observado abaixo, gerando mais renda e qualidade de vida.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Leite industrializado (litros/ano)
Leite industrializado (%)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
90.155
247
19
13,0
40.920
45,4

2015
114.975
315
21
15,0
65.400
56,9

2016
125.925
345
23
15,0
82.200
65,3

2017
138.700
380
20
19,0
91.200
65,8

Roseli
M a Seintenfuss
riane M. Lopes
Nerci Class

emevelha@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(51) 3561-9020
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Jeske
Cristal/RS
S a n t a Te r e z a
A família Jeske é formada pelo casal Vanderlei e Nelci e pelos ﬁlhos Régis, de 18 anos, e
Rodrigo, que se dedica atualmente à produção de tabaco e reside com a esposa em outro local.
Na propriedade de 44,0 ha de área total, cerca de 34,0 ha são utilizados atualmente para a
produção leiteira. Nessa área, 11,0 ha são cultivados com aveia e azevém, 4,0 ha com milho para
produção de silagem, 1,7 ha com Capim Aruana, implantado em 2016, além da utilização de 6,0
ha de campo nativo.
Anteriormente, a propriedade se dedicava principalmente ao cultivo de batata e de milho,
mas a família sentiu a necessidade de diversiﬁcação da renda, devido às diﬁculdades de
comercialização de batata nos últimos anos.
A atividade leiteira na propriedade iniciou em 2009 por ser uma alternativa para a geração
de renda familiar mensal e também pelo seu potencial de possibilitar a sucessão rural. Nesse
sentido, o ﬁlho Régis atua como protagonista no trabalho, com total incentivo dos pais.

Segundo Régis, o envolvimento com a atividade e, principalmente, o gosto pelo trabalho
com os animais, são fatores fundamentais para a evolução da atividade leiteira na propriedade.
Cursos de Inseminação Artiﬁcial e de Melhoramento Genético, realizados no Centro de
Treinamento de Agricultores da Emater/RS-Ascar, em Montenegro, são algumas das
capacitações que compõem o currículo de Régis, que pretende investir na atividade leiteira
como projeto de vida.
A família também ressalta a importância de ingressar nessa atividade de maneira consciente
e organizada, investindo principalmente na produção e armazenagem de alimentos para os
animais. A adoção do sistema de produção de leite à base de pasto, com implantação de
pastagens perenes, garante um menor custo de produção e maior segurança sobre a oferta de
alimentos para os animais. Por isso, pretende implantar 0,5 ha de capim elefante anão Cv. BRS
Kurumi e 5,0 ha de hemártria e trevo branco em área de várzea, em sobressemeadura no campo
nativo.
Dessa maneira, nos últimos anos, houve aumento signiﬁcativo na produção e renda, como
pode ser observado na tabela abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
89.000
244
15
16,3
1,00
89.000,00
7.416,67

2015
95.280
261
18
14,5
1,02
97.185,60
8.098,80

2016
91.260
250
20
12,5
1,05
95.823,00
7.985,25

2017
109.428
300
22
13,6
1,20
131.313,60
10.942,80

Volmir Radaeli
Sabine Kasinger
emcrista@emater.tche.br
(51) 3678-1376
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Fa m í l i a

Knopp
Pelotas/RS
Passo da Capivara
A família Knopp é constituída pelo casal Luís Eduardo e Juliane e pelos ﬁlhos Júlio e Érica. O
casal desenvolve conjuntamente as tarefas, sendo a esposa prioritariamente responsável pelo
manejo da ordenha e pelas atividades de limpeza e o esposo pela alimentação dos animais,
manejo das pastagens e irrigação.
A propriedade tem 14,1 ha de área total. Desde o começo da atividade leiteira, em 2012,
sempre trabalharam com rebanho holandês e mantiveram uma busca constante de melhorias
para o processo produtivo.
A atividade é a única geradora de renda na propriedade, sendo responsável pela
manutenção familiar e a fonte de recursos para novos investimentos na atividade.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o perﬁl do casal de produtores, muito
dedicados e comprometidos, sempre em busca de informações e capacitações e abertos à
adoção de novas tecnologias e modiﬁcações no manejo, mas principalmente, por colocarem em

prática na propriedade todo conhecimento em busca do melhor resultado. Neste sentido, como
pontos que alavancaram a produção podem ser destacados o constante melhoramento
genético, com o uso de inseminação artiﬁcial, a implantação de pastagens perenes, a realização
de análises de solo, o manejo e a conservação do solo, instalações adequadas, controle leiteiro
mensal e o ajuste individual da alimentação das vacas.
Através do “Programa Mais Água Mais Renda”, do Governo Estadual, e a partir de projeto e
acompanhamento técnico da Emater/RS-Ascar, a propriedade instalou um sistema de irrigação
por aspersão nas áreas implantadas com pastagens perenes, conseguindo aumentar a produção
e reduzir a queda nos períodos de vazios forrageiros.
A propriedade também é uma Unidade de Referência do “Programa de Gestão Sustentável
da Agricultura Familiar”, outro programa estadual, e do SisLeite – “Projeto de Assistência Técnica
para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite”, através dos quais
recebem acompanhamento mensal da extensão rural.
É importante salientar que o aumento na produção de leite em 2016 em relação a 2015 foi
de 32,6% e, que em 2017, em relação a 2016, conseguiu-se aumentar mais 16,9%. Se
compararmos a produção no período de 2015 a 2017, cresceu 55,0%, consequência do trabalho
da assistência técnica e da enorme dedicação da família. Esse aumento da produção e também
da produtividade do rebanho evitou a diminuição na receita obtida com o leite, mesmo com a
redução de 16,3% no valor médio do litro em 2017, em relação ao ano anterior.
Conforme pode ser analisado abaixo, a propriedade tem experimentado constante evolução
e, com certeza, seguirá melhorando seus resultados produtivos e econômicos possibilitando
qualidade de vida para a família e satisfação com a atividade leiteira.

Indicadores
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médiodo leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
242
23
10,5
0,885
78.253,47
6.521,12

2016
321
22
14,6
1,168
136.946,83
11.412,24

2017
376
21
17,9
1,005
137.780,48
11.481,71

IvanPasa
Pasa
Ivan
Marcelo M. da C. de Souza
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
empelota@emater.tche.br

(54)
(54) 3359-1101
3359-1101

(53) 3225-5955
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Fa m í l i a

Koehler e Petry
Santana do Livramento/RS
Cooperativa Figueira/Faxina
A família Koehler e Petry é formada pelos jovens Jocasta Koehler e Eduardo Petry, ambos
com 29 anos e oriundos do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Residem no município desde
2005 e estão na atividade leiteira desde agosto de 2006. A agricultora cursou ensino médio
completo e o agricultor tem ensino fundamental incompleto.
São associados da Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste Ltda.
(Coperforte) da qual a agricultora participa como integrante do conselho ﬁscal já tendo
integrado cargo na direção. Também fazem parte da direção do Núcleo Santanense de
Produtores de Leite. A propriedade localiza-se no lote 36 da Cooperativa Figueira e tem 26,0 ha
de área total. A principal atividade é a bovinocultura de leite. A alimentação dos animais é
baseada em campo nativo e pastagens cultivadas e, em alguns períodos do ano, é utilizada
silagem de milho. O consumo de alimento concentrado pelos animais é de 0,172 kg por litro de
leite produzido. Está sendo implantada na propriedade uma área de capim elefante para

redução dos custos de produção no verão.
A atividade leiteira permitiu a realização de investimentos substanciais na infraestrutura da
propriedade nos últimos anos, como a aquisição de um trator novo, gerador elétrico,
transferidor de leite e galpão pré-moldado. Atualmente estão investindo também na
construção de uma sala de ordenha com fosso e sistema de tratamento de eﬂuentes. Além
disso, faz parte dos planos do casal a instalação de uma agroindústria de laticínios no futuro.
A propriedade é assistida pela Emater/RS-Ascar desde 2012, com o uso da planilha de
Gerenciamento da Produção de Leite – GPL. Mais recentemente, a propriedade foi inserida no
“Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, e no “Projeto
de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite
- SisLeite”, tornando-se uma Unidade de Referência nesses dois projetos desenvolvidos pela
Emater/RS-Ascar.
O principal fator para o sucesso foi a gestão da propriedade apoiada pela análise de dados
obtidos com a planilha GPL, que serve como base para a tomada de decisões pelos agricultores.
Os avanços observados estão relacionados com a melhoria da eﬁciência reprodutiva do
rebanho, destacando-se o crescimento do número de vacas lactantes em relação ao rebanho
total e a redução do rebanho total, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Rebanho total (número)
Vacas em lactação (número)
Vacas lactação/ total de vacas (%)
Vacas/total de rebanho (%)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
76.146
209
37
14
70
49
14,9
0,95
72.338,70
6.028,23

2015
85.941
235
43
16
69
55
14,7
0,91
78.206,31
6.517,19

2016
71.676
196
36
14
67
64
14,0
1,20
86.011,20
7.167,60

2017
71.123
195
26
13
69
64
15,0
1,08
76.812,84
6.401,07

Ivan
IvanPasa
Pasa
Lisiane da S. Schlick

emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br

emlivram@emater.tche.br

(54)
(54)3359-1101
3359-1101

(55) 3242-2500
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Fa m í l i a

Konzen
Campinas do Sul/RS
Linha Butiá Sul
A família Konzen é formada pelo casal Jandir e Marinês e os ﬁlhos Bruna e André. Iniciaram
a produção de leite em 2003 e, desde então, tiram dela o sustento da família, sendo um exemplo
de desenvolvimento na atividade num município onde o leite é a principal atividade
agropecuária.
Há 15 anos, quando começou a produzir leite, a família possuía apenas duas vacas
compradas de vizinhos, sem raça deﬁnida e de pouca aptidão leiteira, com as quais produziam
cerca de 20 litros de leite por dia.
Com o passar do tempo, o rebanho foi aumentando e a genética foi sendo aperfeiçoada
através do uso de inseminação artiﬁcial. A criação das terneiras e novilhas sempre teve uma
atenção especial, o que se reﬂetiu na melhoria do plantel. No entanto, a família ainda carecia de
informações para alavancar a atividade e melhorar os índices de produtividade e lucratividade.
Em 2012, a família Konzen buscou assistência técnica no escritório municipal da
Emater/RS-Ascar. Na oportunidade se ﬁrmou uma parceria da Instituição com a família, fazendo

com que muitos avanços fossem alcançados. O primeiro passo foi a coleta de amostras de solo
para análise, com o objetivo de realizar a correção de solo em 5,0 ha para a implantação de
pastagem perene. Nessa mesma área, foram realizados a subdivisão da área (piqueteamento) e
o plantio de árvores para a implantação de projeto de pastoreio rotativo em sistema silvipastoril.
A aproximação com a Emater/RS-Ascar tem permitido à família a participação em programas
de apoio à agricultura familiar, executados pela extensão rural, como o “Programa de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, a partir de 2016, aprimorando a
gestão da propriedade.
Nos últimos anos, com a propriedade mais estruturada para a produção e equilibrada
ﬁnanceiramente, a família conseguiu investir na construção de uma sala de ordenha com
ordenhadeira canalizada e aquecimento solar de água para limpeza. Ainda instalaram sistema de
irrigação na pastagem perene e adquiriram uma nova área de terra de 11,25 hectares para ser
acrescida aos 12,5 ha já pertencentes à família.
Desde 2017, a família participa de outro programa da Emater/RS-Ascar, o “Projeto de
Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite –
SisLeite”, a partir do qual se busca aprimorar ainda mais o planejamento forrageiro, o manejo
das pastagens, sanidade do rebanho e outras práticas, visando o incremento de produtividade e
consequentemente, de renda e qualidade de vida da família. Alguns indicadores da propriedade
podem ser observados no quadro abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área para o leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2012
72.000
197
15
13,2
10,5
6.857
0,85
61.200,00
5.100,00

2015
144.000
395
27
14,6
10,5
13.714
1,23
176.880,00
14.740,00

2016
173.612
476
27
17,6
16,5
10.522
1,39
241.621,00
20.135,08

2017
184.990
507
26
19,5
16,5
11.212
1,10
203.489,00
16.957,42

R o sFelipe
e l i S eD.i nBieger
tenfuss
Nerci Class

emcampmi@emater.tche.br
e m c o n d o r @ e m a t e r. t c h e . b r
(55) 3567-1182
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Kretzmann
Va l e d o S o l / R S
Linha Alto Colombo
A família Kretzmann é constituída pelo pai Rormar e a ﬁlha Ana Karolina, de 15 anos, que
herdou do pai o comprometimento e amor pelos animais, está cursando o primeiro ano de
Curso Técnico em Agricultura e planeja ser médica veterinária.
A propriedade localizada na região serrana do município possui 22,0 ha de área total, sendo
12,0 ha de área cultivável, formada em sua maioria por solo raso e pedregoso, aonde a área de
produção de forragem vem aumentando gradativamente chegando atualmente a 8,0 ha. O
restante é utilizado com eucaliptos, tabaco e mata nativa.
A atividade leiteira na propriedade iniciou em 2012 como forma de diversiﬁcar a produção,
que até então era baseada na produção de tabaco de estufa. Além do cultivo de tabaco que será
reduzido a apenas 20 mil pés (1,20 ha), a família ainda comercializa frutas e mel em menor
escala.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi a adoção do plantio de pastagens

permanentes, como Áries, Tífton 85, Aruana, Quicuio e campo nativo, sobressemeadas no
outono com aveia, azevém e trevo branco. O manejo que está sendo implantado é o Sistema de
Pastoreio Racional Voisin, com áreas de pastagem zdivididas por cerca elétrica em 27 piquetes
abastecidos com bebedouros móveis ligados por encanamento subterrâneo à caixa d’água. O
objetivo é concluir a implantação do sistema ainda em 2018, totalizando 46 piquetes.
Nessa mesma área, estão sendo plantadas, nas divisas dos piquetes, mudas de nogueiras,
eucalipto e erva-mate, de acordo com a proposta do Sistema Silvipastoril visando melhorar o
bem-estar dos animais e a obtenção de renda extra no futuro. O uso de silagem é restrito a
momentos de escassez de pastagens.
O aumento sustentável da produção de leite na propriedade ainda deve se estender por
mais três anos, com a ampliação e melhoria das pastagens e seleção dos animais mais adaptados
à produção de leite à base de pasto, melhorando ainda mais a rentabilidade da atividade.
Os indicadores técnicos e econômicos da propriedade podem ser observados abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)*
Preço do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Receita bruta (R$/vaca/ano)
Receita bruta (R$/ha/ano)*

2014
30.754
84
5
16,8
6.457
0,87
26.755,98
2.229,67
5.351,20
5.617,18

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- referente à área utilizada com o rebanho leiteiro.

2015
53.925
148
10
14,7
10.853
0,92
49.611,00
4.134,25
4.961,10
9.984,75

2016
77.412
212
13
16,3
12.902
1,22
94.442,64
7.870,22
7.264,82
15.740,44

2017
76.051
208
13
16,0
10.854
1,08
82.135,08
6.844,59
6.318,08
11.722,71

RoseliAndré
Seintenfuss
M. Franck
Nerci Class

emvsol@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(51) 3750-1194
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2010

2011

2012

2013

2014

Produção de leite (l/ano)
Fonte: Emater/RS-Ascar

153.704
146.743,36

145.130
116.637,87

2009

136.050
123.215,42

2008

142.845
109.820,64

2007

91.743
69.992,38

67.442
34.182,78

A família Kroth é formada pelo casal Fábio André e Carine e pelo ﬁlho Leonardo, de dois
anos. São beneﬁciários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, desde 2006, e desenvolvem
as atividades produtivas em conjunto com os pais de Fábio, José e Marli, e seu irmão Fabiel.
A propriedade do Fábio possui 6,25 ha. Cultivam mais 8,0 hectares de seus pais e arrendam
17,5 ha de outros familiares, totalizando 32,0 ha, dos quais 22,0 ha são agricultáveis e utilizados
para a produção do leite. Atualmente, a média de vacas em lactação é de 33,5 cabeças, com
produtividade de 21 litros/vaca/dia.
A atividade leiteira é desenvolvida pela família há mais de 30 anos, iniciada com seus avós e
pais, mas teve maior ênfase após a aquisição de terras pelo Fábio e depois da deﬁnição do
processo sucessório com as respectivas atribuições e responsabilidades de cada um dentro do
núcleo familiar, pois eram três gerações residindo e trabalhando juntas na propriedade.
A partir disso, foi possível à família Kroth realizar uma série de investimentos como a

55.484
28.600,59

Linha Fátima

80.341
51.184,06

Nova Candelária/RS

115.091
85.424,49

Kroth

214.153
289.930,40

Fa m í l i a

210.256
284.008,27

Crédito:Emater/RS-Ascar
Arquivo familiar
Crédito:

construção do galpão de alimentação e da sala de ordenha, instalação de ordenhadeira
canalizada e substituição do resfriador por um tanque de maior capacidade, além da aquisição
de trator e equipamentos agrícolas. Outros investimentos importantes foram a aquisição de
animais de melhor genética e a implantação de 10,0 ha de pastagens perenes. Como práticas
importantes para o sucesso da atividade leiteira, cabe destacar o uso da inseminação artiﬁcial e
a utilização de dejetos suínos na adubação das pastagens.
Um diferencial importante da família Kroth é a busca de conhecimento técnico e gerencial.
Nesse sentido, foi importante a participação em cursos sobre bovinocultura de leite nos Centros
de Treinamento da Emater/RS-Ascar de Bom Progresso e de Nova Petrópolis, assim como tem
sido o acompanhamento da extensão rural através do “Programa de Gestão Sustentável da
Agricultura Familiar”, do Governo do Estado.
O acesso à outras políticas públicas (Pronaf e incentivos municipais) também foi muito
importante para o desenvolvimento da atividade leiteira, contribuindo signiﬁcativamente para o
aumento da produção do leite e da renda da unidade de produção, conforme pode ser
observado abaixo.

2016

2017

2015

Receita bruta (R$/ano)

P. Pasquetti
RoseliElir
Seintenfuss
Nerci emcande@emater.tche.br
Class
emcondor@emater.tche.br
(55) 3616-6214
(55) 3379-1280
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Crédito: Gabriel Kühn

trabalhos na propriedade. A partir do ano 2014, se intensiﬁcou o trabalho com a inserção da
família como beneﬁciária do “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção
da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente
Ministério do Desenvolvimento Agrário), executado pela Emater/RS-Ascar, onde foram
realizadas atividades grupais e individuais. Luciane Kühn participou em paralelo ao curso
Pronatec – bovinos de leite, qualiﬁcando ainda mais as atividades na propriedade.
Mais recentemente, a família foi convidada para participar do “Programa de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, como unidade de referência técnica
social, devendo colaborar para futuras capacitações de outros produtores. Em 2018, a produtora
rural, participou do curso para dieta de bovinos de leite, no Centro de Treinamento de
Agricultores da Emater/RS-Ascar, em Teutônia (Certa).
Todo o envolvimento da família com as políticas públicas, programas e cursos realizados pela
extensão rural, resultou
20 em melhorias nos indicadores produtivos, como pode ser observado
abaixo.
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A família Kühn é formada pelo casal Cleo, de 41 anos, sua esposa Luciane, de 39 anos e os
pelos ﬁlhos Gabriel (17 anos) e Lucas (10 anos).
A propriedade tem uma área total de 13,0 ha, em terreno com declividade que varia entre
média e alta. Com a atividade leiteira são utilizados 5,0 ha, sendo o restante da área de difícil
acesso (reserva legal e áreas impróprias para a agricultura e pecuária). Para alimentação dos
animais, associam pastagens perenes de verão com anuais (de inverno e verão), com o
fornecimento de ração e silagem de milho em galpão do tipo compost barn.
A família deu a continuidade na produção de leite, que foi iniciada pelos seus pais. Quando
assumiram a produção, a mesma girava em torno de 5.000 litros de leite por mês. Atualmente,
a venda de leite para cooperativa sediada no município é a principal fonte de renda da
propriedade.
Desde o início das atividades, a Emater/RS-Ascar vem acompanhado tecnicamente os

50

2

0
Vacas em lactação (nº)
Produção (l/vaca/dia)
Produção (l/dia)
Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
12
12,6
151

2016
13
14,6
190

2017
14
18,0
252

0

K. Parnoff
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Lermen
Poço das Antas/RS
Paris Baixo
A família Lermen é formada pelos pais Elásio e Livane e os ﬁlhos Claiton Luiz de 28 anos e a
ﬁlha Sandy de 12 anos.
A propriedade tem 14,27 ha, com relevo bastante declivoso, sendo que a área cultivável é
de, aproximadamente, 10 ha.
Metade da área é destinada à atividade leiteira e a outra metade utilizada para silvicultura
com cultivo de acácia negra e eucalipto. Dos 5,0 ha destinados à atividade leiteira, 2,5 ha são
ocupados com cultivo de milho para silagem (safra e safrinha), 1,0 ha com pastagem perene de
Jiggs e 0,5 ha com aveia de verão e sorgo. No inverno, cultiva 3,0 ha com aveia preta e azevém.
A atividade leiteira na propriedade iniciou em outubro de 1980 e a assistência técnica para
a atividade leiteira pela Emater/RS-Ascar intensiﬁcou-se a partir de 2013, através da participação
ativa da família no “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da
Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente

Ministério do Desenvolvimento Agrário).
O principal fator para o sucesso da propriedade tem sido o investimento da família na
capacitação, visando melhorar a organização produtiva e social da atividade, incluindo e
envolvendo todos os seus membros nas decisões relacionadas à gestão do estabelecimento.
O acesso às políticas públicas, com o auxílio da extensão rural, também foi fundamental
para adequar o sistema de produção, incorporando ganhos tecnológicos para aumentar a
produção e a produtividade, com redução dos custos de produção e da penosidade do trabalho.
A família também tem dedicado especial atenção à melhoria da qualidade do leite, com a
adoção de boas práticas de produção, visando a adequação aos padrões de qualidade do leite e
às normas sanitárias vigentes, com o objetivo de incorporar ganhos de receita (boniﬁcação).
O trabalho desenvolvido pela família tem resultado em melhoria gradativa nos indicadores
técnicos e econômicos.

Indicadores
2015
Produção de leite (litros/ano)
58.028
Produção de leite (litros/dia)
158
Vacas em lactação (número)
12
Produção de leite (litros/vaca/dia)
15,9
Produção de leite (litros/ha/ano)*
11.606
Margem bruta ( R$/vaca/ano)
1.723,54
Margem bruta ( R$/ ha/ano)
5.170,62
Fonte: Emater/RS-Ascar
*
*- Considera a área total utilizada com a produção de leite

2016
64.018
175
13
16,1
12.804
2.483,15
8.070,24

2017
65.213
179
13
16,4
13.043
2.160,55
7.021,79

Ivan
IvanPasa
Pasa

Ricardo H. Cord
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br

empantas@emater.tche.br

( 5( 544) )33335599- 1- 1110011

(51) 3773-1090
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Lorenzon
Carlos Barbosa/RS
Linha Vitória

A família Lorenzon é constituída pelo casal
Sergio e Odete e os ﬁlhos Natália e Gabriel. Sergio se
dedica aos cuidados dos animais, das lavouras,
pastagens e silagens, além da comercialização de
queijo. Já Odete é responsável pela fabricação de
queijos na agroindústria da família. Natália trabalha
fora da propriedade e Gabriel estuda para técnico
agrícola na Escola Família Agrícola (EFA-Serra) e
ajuda na propriedade na semana em que está em
casa, já que o curso é por alternância.
A atividade leiteira é tradicional na família há
Crédito: Natália Lorenzon
mais de 40 anos, quando era conduzida pelos pais
Luiz e Terezinha Lorenzon. Atualmente, é desenvolvida em 24,2 ha e conta com uma boa estrutura de sala
de ordenha, galpão de alimentação (compost barn), além de máquinas e equipamentos. Toda a produção é
transformada em queijos, sendo comercializada diretamente aos consumidores e restaurantes.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento, realizado em 2007, na construção
de uma agroindústria para a transformação da totalidade do leite produzido em queijos. A agroindústria
também resgatou a marca “Beija-Flor”, de 1927, pertencente ao avô paterno Ambrósio Lorenzon, com o
objetivo de manter uma tradição familiar na produção de queijos.
A produção de volumosos (pastagens, silagem de milho e pré-secados) é uma das grandes prioridades
da propriedade, sendo destinada à alimentação do rebanho formado predominantemente por animais da
raça Jersey, com introdução recente de sêmen da raça australiana Illawarra. Com este sistema, o leite

produzido apresenta maior teor de sólidos totais, rendendo um quilo de queijo para cada 8,2
litros de leite processado.
Com a dedicação e investimentos realizados pela família, houve um aumento signiﬁcativo
na produção, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de queijos (kg /ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Previsão

2007
28.800
79
10
8
3.456

2011
130.000
356
22
16,4
15.400

2015
182.000
499
29
16,6
21.900

2018 *
198.560
544
32
16,9
24.000

Jandir L. Pedroni
emcarlos@emater.tche.br
(54) 3461-1505
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Lucas
Cristal/RS
Palanque
A família Lucas é formada pelo casal Cylon e Tania, o ﬁlho Jean e a nora Angélica. Todos
atuam como mão de obra nas atividades produtivas.
A propriedade, inicialmente com 54,0 ha, que tinha sua renda baseada no cultivo do tabaco
e na criação de gado de corte, tem hoje, como carro chefe a produção leiteira, assumindo o
posto de maior produtora de leite do município de Cristal. O incremento da renda familiar com
a segurança auferida pela atividade leiteira permitiu a realização do sonho da família, de
adquirir uma área de terra lindeira.
A penosidade na produção de tabaco fez com que a família decidisse diminuir a área
plantada com essa cultura e agregasse uma segunda atividade para complementar a renda,
sendo optado então pela atividade leiteira. A atividade leiteira na propriedade começou em
2011, com nove vacas em ordenha, de um rebanho total de 17 animais.
Atualmente, a propriedade utiliza uma área de cerca de 45,0 ha com o rebanho leiteiro,

sendo 10,0 ha de milho para a produção de silagem, 20,0 ha com pastagens anuais de inverno
(aveia e azevém) e de verão (milheto) e ainda outros 8,0 ha com gramíneas perenes (tífton e
campo nativo). A família destaca a importância da estruturação da propriedade em termos de
máquinas e equipamentos o que permite otimizar o uso das áreas para a produção de alimentos
para os animais, especialmente a expansão das áreas de pastagem perene que contribuem para
reduzir o custo de produção.
Segundo Cylon, fundamental para que a transição do tabaco para o leite desse certo foi a
decisão consciente de produzir leite, aliado a uma capacitação prévia em curso sobre
Bovinocultura de Leite, realizado no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em Canguçu.
O ﬁlho Jean também se capacitou em Inseminação Artiﬁcial e em Melhoramento Genético de
Bovinos de Leite, cursos realizados no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em
Montenegro, e continua a investir continuamente em aprendizado.
O aumento signiﬁcativo na produtividade e na rentabilidade da propriedade pode ser
observado na tabela abaixo.

Indicadores
Produçãode leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
161.796
443
25
17,7
1,00
161.796,00
13.483,00

2015
184.620
506
28
18,1
1,02
188.312,40
15.692,70

2016
230.294
631
30
21,0
1,05
241.808,70
20.150,73

2017
262.800
720
36
20,0
1,20
315.360,00
26.280,00

Volmir Radaeli
Sabine Kasinger
emcrista@emater.tche.br
(51) 3678-1376
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manejo alimentar, a família é atenda a sanidade do rebanho, mantém um controle reprodutivo
exemplar, adota práticas adequadas na criação das terneiras e o uso da silagem de colostro.
Hoje um dos principais objetivos do produtor é manter uma dieta equilibrada para os
animais e, por isso, o trabalho de balanceamento de dietas para as vacas em lactação foi
implantado na propriedade. A próxima etapa é a irrigação de pastagens, projeto este que já está
em andamento, com o licenciamento ambiental e a montagem do sistema.
Um dos destaques desta família é o trabalho com sucessão familiar começado pelos pais do
Sr. Rui e seguido até hoje. O gosto pelo trabalho na atividade leiteira é transmitido de geração
em geração e os ﬁlhos do casal já falam em se manter na atividade posteriormente. Sabendo da
importância da sucessão familiar, a família aposta na ideia e incentiva os ﬁlhos a permanecerem
no meio rural.
O objetivo da família Maltzahn tem sido diminuir a penosidade da atividade, com menor
número de animas em ordenha, mas com aumento na produtividade conforme quadro abaixo.

Fa m í l i a

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)

2015
368.398

2016
356.972

2017
320.778

Canguçu/RS

Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção leite (litros/vaca/dia)

1.009
50
20,2

978
40
24,5

879
32
27,5

Maltzahn
Localidade de Herval
A família Maltzahn é formada pelo casal Rui e Marlei, os ﬁlhos Richard e Marcos e a avó Elza.
A administração da propriedade é compartilhada com o irmão Luiz Maltzahn.
Dedicam-se à produção leiteira desde a década de 70, sempre recebendo acompanhamento
da Emater/RS-Ascar.
A partir dos anos 80, a família cuja propriedade tem 28,0 ha de área útil buscou novas
tecnologias para alavancar a atividade. Uma das primeiras foi o uso da Inseminação Artiﬁcial
para melhoramento zootécnico do rebanho da raça holandesa, fazendo parte do primeiro grupo
de inseminação artiﬁcial do município. O ﬁlho do casal fez curso e passou a ser inseminador na
localidade.
A busca por aperfeiçoamento é constante. Segundo o produtor, depois que começou a
investir em melhoramento genético e manejo de pastagens através do piqueteamento,
conseguiu melhorar signiﬁcativamente a produção e a produtividade dos animais. Além do

Fonte: Emater/RS-Ascar
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para manter a oferta de pastagens durante o ano. De acordo com a família, os aumentos de
produção ocorrem de forma concomitante com o melhoramento genético e a oferta de
alimentação de qualidade para o rebanho.
Com as melhorias introduzidas entre os anos de 2015 e 2016, ocorreu um incremento
próximo a 10% na produção anual, passando de 139.825 litros para 155.276 litros mensais,
conforme gráﬁco abaixo.

212.352

Crédito: Arquivo familiar

139.825

155.276

137.629
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Meneghel
Machadinho/RS
Linha Encruzilhada
A família Meneghel é formada pelo casal Hércules e Claudete e seus três ﬁlhos, Lucas (19
anos) que é técnico em agropecuária, Luan (13 anos) e Giovana (4 anos). O interesse dos jovens
pela atividade leiteira indica potencial para a sucessão familiar na propriedade que é oriunda
das desapropriações da Usina Hidrelétrica de Machadinho, em meados de 2003.
A produção leiteira é a principal atividade econômica da propriedade que conta com 22,2
ha, distribuídos em 2,48 ha com pastagens perenes de verão irrigada, 5,0 ha de pastagem anual
de verão (milheto), 8,0 ha utilizados para o cultivo de milho para silagem, 2,0 ha de potreiro
nativo e 0,5 ha ocupados pela sede da propriedade.
Um dos principais fatores para o sucesso da propriedade foi o investimento em genética dos
animais através do uso de sêmen de touros melhoradores. A utilização da espécie forrageira
Panicum maximum cv. Áries, ou “Capim Áries” foi um marco no aumento da oferta de pastagem
para os animais. Outro aspecto foi o uso da irrigação, que segundo o agricultor é fundamental

Produção de leite (litros/ano)

Receita bruta (R$/ano)
2015

2016

Fonte: Emater/RS-Ascar

(54) 3551-1244

E. Menegussi
RoseliBruno
Seintenfuss
NerciJoão
ClassR. Dall’Agnol
emmachad@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
( 5 5 ) 3(54)
3 7 93551-1244
-1280

66

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Neuberguer
Coqueiros do Sul/RS
Distrito Serra do Pontão
A família Neuberguer é formada pelo casal Helismar e Maria de Lourdes e duas ﬁlhas, sendo
que uma das ﬁlhas, Gisele, de 21 anos, continua com os pais na propriedade. A atividade leiteira
é a principal fonte de renda da propriedade, sendo fundamental para possibilitar uma renda
mensal à família.
A área destinada à atividade leiteira é de 12,0 ha, em sistema de produção de leite à base de
pasto com complementação de alimentos concentrados e volumosos conservados (silagem e
fenos).
Em 2014, com a necessidade de ampliar a oferta de alimentos volumosos para os animais, a
família, com o apoio do escritório local da Emater/RS-Ascar, ampliou área de cultivo das
pastagens perenes.
Em virtude da diﬁculdade de implantação manual das pastagens perenes foi desenvolvida
na propriedade uma máquina de transplante de grama, a partir do reaproveitamento de uma

plantadeira acoplada ao trator. A partir do desenvolvimento da plantadeira de mudas, também
foi utilizada a técnica de produção de mudas no sistema ﬂoating para a produção de mudas de
Tífton 85, visando maior uniformidade de sobrevivência das mudas e maior velocidade de
fechamento das áreas de pastagem.
Em 2015, foram implantados 5,0 ha de tífton, totalizando 7,0 ha, e na sequência, instalado o
sistema de irrigação. A implantação das pastagens e da irrigação permitiram que a família
dispusesse de pastagem por um período maior ao longo do ano e com menor custo. A
adequação do equipamento acoplado ao trator aumentou a velocidade de plantio dos pastos e
encurtou o período de instalação das pastagens, além de reduzir a penosidade do trabalho, de
implantação das pastagens perenes.
As técnicas de transplante mecanizado e produção de mudas em ﬂoating realizados com a
família Neuberguer tornaram- se referência para a difusão da tecnologia em nível de Estado,
estimulando a produção em escala industrial, do equipamento e a especialização de outros
produtores na produção de mudas em bandejas, estimulando o empreendedorismo e permitido
o ganho em escala na implantação de pastagens perenes.
Recentemente, a família investiu na construção de uma nova sala de ordenha e galpão de
alimentação, demonstrando a sua conﬁança no futuro da atividade. Os resultados da atividade
podem ser observados abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área usad a com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
2015
2016
2017
164.250
300.000
360.000
408.000
450
822
986
1.118
25
40
45
45
18,0
20,6
21,9
24,8
7
7
7
7
23.464
42.857
51.429
58.286
0,92
1,15
1,35
1,10
151.110,00 345.000,00 486.000,00 448.800,00
12.592,50 28.750,00 40.500,00 37.400,00
Ana
Clara Vian
Roseli
Seintenfuss
NerciÍcaro
ClassOliveira
emcoqsul@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
( 5 5 ) 3(54)
3 7 3615-2145
9-1280
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Neves
Rio Grande/RS
R o ç a Ve l h a
A família Neves é composta pelo casal Laerte Alessandro e Claudia, o ﬁlho Vitor Hugo, além
de Ligia, mãe de Laerte.
No início, se dedicavam na propriedade integralmente ao plantio de cebola, alho, cenoura e
outras olerícolas. Em 2003, iniciaram com a produção de leite, quando Laerte Alessandro, ainda
solteiro, resolveu iniciar uma nova atividade na propriedade, contando com apoio de sua mãe.
O início foi muito difícil, pois a família não tinha recursos ﬁnanceiros para investir e nenhum
tipo de maquinário, resultando em uma produção insuﬁciente para custear a própria atividade
leiteira. Apesar dessas diﬁculdades iniciais, com o passar do tempo, a atividade leiteira foi
ganhando importância, sendo atualmente a única desenvolvida na propriedade.
Em 2014, incentivado pela Emater-RS/Ascar, foi implantada pela primeira vez uma área de
pastagem perene, composta por 0,2 ha de Tífton-85, sendo que, em 2017, a propriedade
totalizou 5,0 ha de pastagens perenes, além de outros 3,0 ha de pastagens anuais.

A introdução de pastagens perenes contribuiu signiﬁcativamente para os aumentos
veriﬁcados na produção de leite, em função da ampliação da oferta forrageira, além de reduzir
a penosidade do trabalho com a atividade. Mas os ganhos foram veriﬁcados também em relação
à conservação do solo, que nessa região é arenoso, frágil, com baixo teor de matéria orgânica e
suscetível a alagamento em algumas épocas do ano.
A produção de silagem de milho também foi aprimorada através da assistência técnica, com
a recomendação de adubação correta no plantio e orientação sobre o ponto ideal de corte.
Na propriedade da família Neves, estão sendo realizadas outras melhorias relacionadas à
criação correta das terneiras, ao manejo reprodutivo, ao balanceamento da dieta das vacas em
lactação e à qualidade do leite, incluindo a construção de uma nova sala de ordenha e uma sala
de alimentação.
Importante ressaltar que a sucessão familiar já está encaminhada, pois o ﬁlho Vitor está
estudando para assumir a propriedade no futuro e já participa de todas as decisões relacionadas
à atividade.
Através da adoção de soluções simples e de baixo custo de implantação, a propriedade tem
conseguido um incremento signiﬁcativo na produtividade e consequentemente na
rentabilidade, como pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)

2015
50.000
137,0
31
4,42

2016
66.000
180,8
27
6,70

2017
78.600
215,3
27
7,98

Fonte: Emater/RS-Ascar

Roseli
Seintenfuss
And
réia da S. Lucas
Nerci Class

emriognd@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(53) 3232-2604
(55) 3379-1280
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Olbermann

A propriedade da família tem 7,3 ha de área própria (6,8 ha utilizados na produção de leite),
sendo o solo classiﬁcado como Latossolo, levemente inclinado. A alimentação dos animais é em
sistema à base de pasto com suplementação. Possuem uma área de 3,5 ha de pastagens perenes
de Tífton 85 e Florakirk, sobressemeados com aveia e azevém no inverno e cultivam milho para
a produção de silagem de planta inteira em 3,3 ha na safra e 1,5 ha na safrinha. Nabo forrageiro
e aveia preta são plantados como recuperadoras de solo na área da silagem.
No manejo alimentar dos animais são utilizados, durante todo o ano, piquetes de grama
perene. O ponto ideal de entrada, o ajuste da oferta da forragem e o ponto de saída das
pastagens são ajustados a partir do fornecimento de silagem de milho. O concentrado,
juntamente com a pastagem e a silagem de milho, é utilizado para realizar o ajuste da dieta,
conforme a produção, fase da lactação e escore corporal das vacas.
Um dos propósitos do produtor, além dos resultados econômicos e produtivos é ter um
sistema de produção mais estável e com reduzida demanda de mão de obra. A satisfação da
família é sustentada pela evolução na produção de leite e melhoria da renda que tem permitido
conquistas signiﬁcativas como a construção de uma casa nova, a aquisição de automóveis novos,
trator e equipamentos de ordenha, além de recurso reservados para eventuais adversidades.
A evolução da atividade leiteira na propriedade pode ser visualizada abaixo.

S ã o Va l é r i o d o S u l / R S
L i n h a S ã o Va l é r i o
A família Olbermann é formada pelo casal Nelson e Lúcia e a ﬁlha Maria Beatriz (18 anos).
Fazem parte da “Rede Leite”, desde 2009, sendo uma das Unidades de Observação utilizadas
para a capacitação de técnicos e produtores.
A Rede Leite é um Programa de Pesquisa-Desenvolvimento que objetiva contribuir para o
fortalecimento e viabilidade da agricultura familiar na Região Noroeste do RS, a partir da geração
de conhecimento em um processo de integração entre pesquisadores, extensionistas e famílias
de agricultores.
Iniciaram a exploração da propriedade, em parceria com o pai da Lúcia em 1997,
inicialmente produzindo soja, milho, suínos e leite. Somente a partir de 2005 a produção de leite
passou a ser a atividade mais importante da propriedade, sendo que a receita atual da família
provém principalmente da venda de leite e de novilhas leiteiras. O rebanho gira em torno de 30
cabeças, sendo 17 vacas em lactação e 3 vacas secas.

litros/hectare/ano
litros/vaca/ano

2006
8.986
4.999

2009
16.735
6.694

2012
20.451
9.375

2017
22.536
7.936

Fonte: Emater/RS-Ascar

Ivan
IvanPasa
Pasa

Juliano E. Ribeiro
Lediomar J. Machado
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
emsaovs@emater.tche.br

( 5( 544) )33335599- -11110011

(55) 3617-2110
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Pereira
S t a .V i t ó r i a d o P a l m a r/ R S
Estrada do Hermenegildo

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Pereira, formada pelo casal Gleonir e
Irene e o ﬁlho Gilson, se dedica à atividade leiteira
desde 1998 e desenvolve-a em uma área de 10,0
ha, situada em área arrendada de 15,0 ha.
A propriedade já participou do “Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural para
Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na
Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente
Ministério do Desenvolvimento Agrário), e hoje
está inserida no “Programa de Gestão Sustentável
da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado,
ambos
os
programas
executados
pela
Emater/RS-Ascar.

Um dos diferenciais da família Pereira é a importância que dão para a gestão da atividade, fazendo um
ótimo controle de custos baseado nas anotações realizadas. O senhor Gleonir está sempre disposto a
inovar e a aprender. Já participou de dois cursos sobre bovinocultura de leite e, recentemente, também do
curso de Dietas de Vacas Leiteiras no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em Canguçu/RS.
Desde 2012, formulam a ração para as vacas na propriedade, e nesse mesmo ano, implantou sistema
de irrigação por aspersão em uma área de um hectare, possui áreas de pastagens anuais e, em 2014,
implantou sua primeira área de pastagem perene, a qual segue aumentando anualmente.
No último ano, um problema reprodutivo diminuiu o número de vacas em lactação de 17 para 15, e
consequentemente o volume total de leite produzido. Apesar disso, a família se manteve na atividade

obtendo lucro. No primeiro trimestre de 2018 a produção já está acima de 2017.
A propriedade tem um grande potencial para produzir leite durante todo o ano e vem
alcançando bons índices de produtividade com diminuição do custo de produção, conforme
pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca lactação/dia)
Produção de leite (litros/vaca total/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Produção de leite (litros/UTH/dia) *
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Intervalos entre partos (meses)

2015
84.677
232
16,0
14,5
11,0
8.468
118
74.515,68
6.209,64
13

Fonte: Emater/RS-Ascar
*UTH = Unidade de Trabalho Homem (ou Unidade de Trabalho Humano)

2016
117.516
322
17,5
18,4
14,6
11.752
163
105.764,40
8.813,70
13

2017
100.978
277
15,2
18,2
13,2
10.098
140
97.948,66
8.162,39
13

Maria Inêz A. Vieira
emsanvit@emater.tche.br
(53) 3263-3288
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Post e Schossler
Fazenda Vila Nova/RS
Nova Westfália
A família Post e Schossler é formada por Élio Post, Élia Schossler e a ﬁlha do casal, Fernanda.
A propriedade tem 10,3ha de área própria, sendo 3,3ha de pastagens perenes de verão
(Jiggs, tífton e hermátria), 3,7ha de culturas anuais (milho no verão e trigo duplo propósito e
azevém no inverno), 1,0 ha de área de potreiro, 1,3 ha de área de preservação permanente e
1,0 ha onde se localizam as benfeitorias.
A propriedade foi herdada dos pais de Élio que trabalharam com leite até 1988, quando o
casal assumiu a atividade. Devido a diﬁculdades ﬁnanceiras e a precariedade de recursos para
exercer a atividade, em 1996, ambos optaram por trabalhar como assalariados na cidade.
Em 2007, a empresa na qual Élia trabalhava fechou e ela ﬁcou desempregada. Em 2008,
querendo mudar a situação da propriedade e aumentar a renda da família, Élia recomeçou na
atividade leiteira. No início com apenas uma vaca de leite, logo adquiriu uma terneira
recém-nascida. Aos poucos a produção foi aumentando e ela começou a produzir queijos, que

eram vendidos aos vizinhos. Motivada com o sucesso na atividade, procurou capacitar-se,
porém por diﬁculdades para a legalização da produção de queijos, passou a entregar leite para
cooperativa da região, adquirindo mais animais. Em 2011, Élio voltou a trabalhar na propriedade
ao lado da esposa.
Desde então, os resultados obtidos na atividade leiteira têm permitido a realização de
investimentos, como a construção de uma sala de ordenha, em 2012, e a implantação de projeto
de irrigação, por aspersão, em área de pastagem perene, em 2014. A família também investiu na
aquisição de ordenhadeira canalizada, resfriador a granel e, mais recentemente, em um pátio de
espera e na construção de galpão de alimentação e repouso dos animais, do tipo compost barn.
Através das capacitações realizadas no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em
Teutônia, e do acompanhamento da extensão rural, a família vem se dedicando não só a
aumentar a produção e a produtividade do rebanho, mas também a melhorar a qualidade do
leite produzido. Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao balanceamento da dieta das vacas
em lactação com a utilização racional de silagem e de concentrados.
Élia resume sua satisfação: “hoje temos muito trabalho, mas temos qualidade de vida.
Estamos em casa, fazemos as refeições juntos, acompanhamos o crescimento de nossa ﬁlha, o
que não podíamos fazer quando trabalhávamos fora”.
A propriedade tem experimentado um aumento signiﬁcativo nos indicadores de produção e
produtividade, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)

2014
86.400
237
20
11,8
8.388

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Considera a área total utilizada com a produção de leite

2015
139.968
383
16
24,0
13.589

2016
156.240
428
20
21,4
15.169

2017
211.680
580
24
24,2
20.551

Luciane de Armas
emfvila@emater.tche.br
(51) 3613-1124

71

casos de retenção de placenta e dos custos com a alimentação do rebanho nos períodos de
escassez de foragem, sendo estes alguns dos principais problemas enfrentados para o
desenvolvimento da atividade leiteira na propriedade da família Pradella.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produtividade e na receita da propriedade,
conforme pode ser observado abaixo.

15.900

22,3

23

513

R$ 16.376,90
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Pradella

11.842

19,1

20

382

R$ 13.263,04

Gentil/RS
Cabriúva
A família Pradella é formada pelo casal Odolir e Inês e pelo ﬁlho Darlei que trabalha com os
pais na propriedade e mantém viva a possibilidade de sucessão familiar.
A propriedade tem área total de 50,0 ha, sendo 33,0 agricultáveis. Na safra 2016/2017,
foram cultivadas com soja (10,0 ha) e milho (8,0 ha), enquanto a bovinocultura de leite utilizou
15,0 ha.
A atividade leiteira na propriedade está baseada na aplicação de conhecimento técnico. A
alimentação dos animais é baseada na produção e fornecimento de forragens de verão e de
inverno com complementação de concentrados, de acordo com as necessidades de cada animal.
Os principais fatores para o sucesso da propriedade estão relacionados à adoção de planilha
de controle de rebanho, à formulação de dietas para vacas em lactação, ao ajuste dos índices
zootécnicos, ao manejo das pastagens, à diminuição do vazio forrageiro e à gestão econômica da
propriedade rural. Esse conjunto de práticas resultou em redução do intervalo entre partos, dos

7.595

245

14

Litros leite/mês

Litros leite/dia

Vacas em lactação
Jan.2016

Jan.2017

17,5
R$ 6.835,50
Litros/vaca/dia

Receita bruta anual

Jan.2018

Elder Dal Prá
emgentil@emater.tche.br
(54) 3615-5040
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Preuss
Derrubadas/RS
Barra da Bonita
AA família Preuss é formada pelo casal Ana Amelia e Valcir, as ﬁlhas Andréia (23), Eduarda
(14) e Emanuelly (10 meses) e pela avó Cleonida Preuss (87).
A propriedade da família tem 25,0 ha, sendo 12,7 ha de mata nativa, 5,3 ha de pastagem
perene, 6,5 ha cultivados com milho e 0,5 ha utilizados para a produção de alimentos para a
família e a sede da propriedade. Os solos da propriedade são classiﬁcados como Neossolo
Regolítico com aﬂorações rochosas, relevo variando de ondulado em aproximadamente 11,2 ha
a fortemente ondulado no restante da área.
Em dez anos, sete estiagens testaram a ﬁbra dos agricultores familiares de Derrubadas. No
período de 1997 a 2007 faltou água em sete verões no Noroeste gaúcho e as diﬁculdades se
agravaram: endividamento, empobrecimento, êxodo rural e degradação do solo. No começo de
2000, a família Preuss se dedicava ao cultivo de soja e milho e mantinha três vacas de leite para
complementar a renda.

O leite, responsável pela regularidade da renda e superação das diﬁculdades ﬁnanceiras,
começou a crescer em importância a partir de 2007, quando ocorreu uma severa estiagem.
Neste período, a Emater/RS-Ascar, em parceria com a Prefeitura de Derrubadas, organizou
grupos para comercialização de leite. Mais tarde, esses grupos deram origem a Cooperyucumã.
Nesta proposta de trabalho, as famílias passaram a ter assistência técnica coletiva, por meio de
reuniões mensais realizadas nas comunidades.
As principais mudanças ocorridas nestes dez anos são a substituição das pastagens anuais
pelas perenes, a implantação do pastejo rotacionado com piqueteamento das pastagens, a
instalação de bebedouros nos piquetes e a melhoria das instalações e dos equipamentos de
ordenha.
Destaca-se nesta experiência a melhoria da qualidade de vida da família, expressa por uma
série de conquistas como construção de uma nova casa, compra de automóvel e motocicleta,
melhoria da infraestrutura da propriedade para diminuição de penosidade no trabalho,
superação do endividamento, faculdade da ﬁlha mais velha e, mais recentemente, a aquisição
de um trator.
Atribui-se esse sucesso principalmente à persistência, dedicação e empenho da família na
busca de seus objetivos, auxiliada de forma continuada pela Emater/RS-Ascar, no planejamento,
uso de tecnologias sustentáveis e de baixo custo e pela organização dos agricultores, por meio
da Cooperyucumã, que tem possibilitado um preço melhor e mais justo ao leite comercializado.
Abaixo, é possível observar a evolução da atividade na propriedade, desde que ela passou a
ter mais dedicação da família.

Indicadores
Produção de leite (litros/dia)
Plantel da propriedade (número)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Margem bruta (R$/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2007
65
30
10
6,6
3.182
1.877,31

2012
157
32
14
11,1
6.968
8.197,64

2017
201
35
16
12,4
7.888
8.677,58

Ivan
IvanPasa
Pasa

Fábio A. Eickhoff
Carlos R. Kirst
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
Delires T. H. kirst

( 5( 544) )33335599- -11110011emderrub@emater.tche.br
(55) 3616-3116
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Rech
Passa Sete/RS
Pitingal
A família Rech é formada pelo casal Gilson e Marinês e pelos ﬁlhos Marciano e Maikel.
Os pais são grandes incentivadores para que os ﬁlhos permaneçam na propriedade.
Motivado por esse incentivo dos pais, o ﬁlho mais velho, Marciano (18 anos), ajuda nas diversas
atividades realizadas na propriedade e pretende continuar trabalhando com a família.
Gilson faz parte do grupo de coordenadores da cooperativa de laticínios na região Centro-Serra
e está sempre em busca de conhecimento, organizando e participando de cursos, palestras
técnicas e dias de campo.
A propriedade tem 13,0 ha de área total, sendo o relevo moderadamente declivoso, o que
não é empecilho para o trabalho mecanizado. A propriedade é muito diversiﬁcada; produz leite,
fumo, milho e soja. Na produção de leite, são utilizados 3,0 ha de Tífton 85, 0,5 ha de braquiária,
1,0 ha de Capim Áries e 2,0 ha de pastagens anuais.
A atividade leiteira na propriedade é de suma importância, pois além de diversiﬁcar a
Lor

produção e incrementar a renda total, a família gosta de trabalhar na atividade que realiza há 20
anos.
Um dos principais investimentos realizados pela família para viabilizar a atividade leiteira foi
o plantio de pastagens perenes como Tífton 85 e Capim Áries. O rápido estabelecimento e a
uniformidade dessas pastagens foram possíveis graças ao fato de a correção do pH do solo e a
adubação terem sido baseadas em análise de solo. Para melhor aproveitamento dessas áreas de
pastagem e da distribuição da água, são sobressemeadas com azevém e aveia e divididas em
piquetes para possibilitar o pastoreio rotativo também no período de inverno.
Recentemente, a família adquiriu um sistema de irrigação que será instalado para
potencializar o desenvolvimento das pastagens perenes e diminuir o estresse hídrico em
períodos de estiagem. Com a ampliação da oferta forrageira, decorrente das pastagens perenes
irrigadas, será possível aumentar o número de novilhas retidas na propriedade e, futuramente,
também o plantel de vacas em lactação e a produção de leite.
Os indicadores da bovinocultura de leite na propriedade da família Rech são apresentados
abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta anual (R$/ano)
Receita bruta mensal (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

Ivan
IvanPasa
Pasa

2015
58.897
161
8
20,2
9.816
0,88
51.829,36
4.319,08

2016
79.314
217
9
24,1
13.219
1,26
99.935,64
8.327,92

2017
71.834
197
8
24,6
11.973
1,07
76.862,36
6.405,17

Anderson M. da Silva
empsete@emater.tche.br
(51) 3616-6122
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Reichow
Canguçu/RS
Favila
A família Reichow é formada pelo casal Claudino e Nara e pelos ﬁlhos Gabriel e Antônia.
A propriedade está localizada a 15 quilômetros da sede do município e tem uma área total
de 27,0 ha, sendo 6,0 ha arrendados. Nela, são cultivadas pastagens perenes de tífton e trevos,
pastagens anuais de inverno e verão, bem como milho para silagem. As pastagens são
manejadas através de cercas elétricas móveis, de forma que os animais permaneçam apenas um
dia em cada local.
A atividade leiteira representa 100% da renda da propriedade e caracteriza-se pela busca
constante de maior eﬁciência e proﬁssionalismo, desde o manejo especíﬁco da criação, lavouras
e pastagens até a otimização da mão de obra.
Nos últimos anos foram realizados diversos investimentos na propriedade, como aquisição
de trator, plantadeira, distribuidor de esterco líquido, ordenhadeira canalizada e tantos outros,
mas o que a diferencia é a organização com relação aos custos de produção, o que facilita muito

a tomada das decisões ﬁnanceiras e técnicas.
O trabalho da extensão rural na propriedade vem sendo realizado desde 1986, quando
Claudino fez o curso de Bovinos de Leite no Centro de Treinamento de Agricultores da
Emater/RS-Ascar em Canguçu - CETAC. Posteriormente, também ﬁzeram o mesmo curso a Nara
e o Gabriel. Desde então, a Emater/RS-Ascar esteve prestando assistência técnica na elaboração
de projetos de crédito para investimentos na propriedade, orientações técnicas de manejo de
pastagens, criação correta das terneiras, uso da silagem de colostro, silagem de milho, manejo
do rebanho e, principalmente, planejamento forrageiro.
O principal fator para o sucesso atual da propriedade foi o empenho da família na adoção de
um programa especíﬁco de dietas para as vacas, com o apoio da extensão rural, através do qual
foi possível aumentar signiﬁcativamente a produtividade dos animais, bem como a melhoria dos
índices de prenhez e escore corporal.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo nos indicadores da propriedade, conforme o
quadro a seguir.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Rebanho total da propriedade (número)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Receita bruta (R$/vaca/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
160.235
439
56
24
18,3
5.934
8.011,00

2016
208.780
572
60
28
20,4
7.732
8.947,00

2017
301.490
826
66
30
27,5
11.166
11.607,00

Roseli
Seintenfuss
Reginaldo
C. Maciel
Nerci Class

ctcanguc@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(53) 3252-2328
(55) 3379-1280
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Rempel
Aceguá/RS
Colônia Pioneira
A família Rempel é constituída pelo casal Harold e Ivone e suas três ﬁlhas, das quais apenas
a mais nova, Vanessa reside com os pais na propriedade.
Em 1993, casaram-se na Colônia Médici, formada com ﬁlhos de pequenos produtores da
Colônia Nova, imigrantes de origem alemã, onde produziam leite com apenas duas vacas e o Sr.
Harold trabalhava como tratorista. Em 1999, foram morar na Colônia Pioneira, resultado de um
Projeto de Crédito Fundiário para os ﬁlhos da comunidade de Colônia Nova e arredores.
A propriedade é de 47,7 ha de área total, com uma boa estrutura de produção em termos
de instalações e equipamentos, incluindo sala de ordenha com ordenhadeira canalizada de
cinco conjuntos, galpão de alimentação para 56 vacas e quatro açudes para enfrentar as
frequentes estiagens na região.
No período de inverno, são formadas pastagens de azevém, trevos branco e vermelho e
Cornichão. No verão, são cultivados milheto e Capim Sudão. Anualmente, são produzidas

silagens de milho e de azevém com trevos. Em 2012, investiram em um equipamento de
irrigação tipo carretel para viabilizar a pastagem em períodos secos.
A atividade leiteira na propriedade é tarefa desenvolvida pelo casal e ocupa uma área de
40,0 ha na propriedade. O rebanho bovino é da raça Holandesa, com excelente qualidade
genética. Muitas diﬁculdades foram enfrentadas; no entanto, com trabalho e esforço, o
empreendimento vem crescendo e superando desaﬁos.
Um dos principais fatores para o sucesso da propriedade está relacionado com a oferta de
alimentação de qualidade para todas as categorias, o que foi possível com os investimentos em
adubação, em sementes de forrageiras e no plantio de milho para silagem. Para isso, foi
fundamental a aquisição de máquinas e implementos para garantir a execução das operações
necessárias. Em 2012, através do crédito rural orientado pela Emater/RS-Ascar, investiram em
equipamento de irrigação do tipo carretel, para viabilizar a pastagem em períodos secos.
O apoio da Emater/RS-Ascar na propriedade, através do uso da planilha de Gerenciamento
da Propriedade Leiteira – GPL proporcionou a visualização com maior clareza da real produção
da propriedade, suas despesas, receitas e investimentos, possibilitando a tomada de decisões
com maior segurança.
Com o trabalho desenvolvido pela família no decorrer dos anos, houve um aumento
signiﬁcativo na produção, produtividade e rentabilidade da atividade. Os dados da propriedade
podem ser observados na tabela abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite/concentrado (litro/ kg )
Preço do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/mês)
Margem bruta (R$/mês)

2014/2015
182.058
499
31
16,1
6,0
0,92
13.963,68
6.716,53

2015/2016
178.016
488
29
16,8
5,3
0,90
13.359,00
6.024,91

2016/2017
207.012
585
34
17,2
5,3
1,18
20.996,63
9.826,42

Roberta B. Medina
emacegua@emater.tche.br
(53) 3246-1253
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Ríboli e Da Silva

inclusão da família, em 2016, no “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do
Governo do Estado, têm aprimorado a gestão da propriedade.
No gráﬁco abaixo, podem ser observados os resultados da atividade leiteira na propriedade
nos últimos três anos.
7.000
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A família Ríboli e Da Silva é formada pelo casal
Fabiano Ríboli e Narlei da Silva e pelos ﬁlhos
Guilherme, de oito anos, e Gustavo, de apenas um
ano. A família fez o caminho inverso ao êxodo,
retornando para o meio rural em 2010, após sete
anos de trabalho no meio urbano.
A propriedade tem área de 4,0 ha destinados à
produção agropecuária e à geração da renda
familiar, principalmente, através da pecuária
leiteira. Cerca de 80% da propriedade é mecanizável
e a família dispõe de boa estrutura em termos de
Crédito: Emater/RS-Ascar
máquinas e equipamentos.
A produção de leite começou em 2010. No início, produziam queijos, mas com o aumento da produção,
passaram a comercializar o leite com indústria de laticínios.
A família é muito dedicada à atividade leiteira e entre as tecnologias que fortaleceram a produção na
propriedade cabe destacar o uso da inseminação artiﬁcial para melhoramento genético do plantel, a
criação adequada das terneiras, a melhoria na fertilidade do solo, a conservação de alimentos para os
períodos de escassez, a irrigação de pastagens e a adoção do pastoreio rotativo no manejo das pastagens.
O aumento na produção e na renda da propriedade permitiu a aquisição de um trator e de novos
equipamentos de ordenha e resfriamento do leite, facilitando o trabalho e o enquadramento nos padrões
de qualidade do leite.
O acompanhamento realizado pela Emater/RS-Ascar tem contribuído para a evolução da atividade e a

1.000

10.000

0

Produção de leite (l/ano)
Receita (R$/ano)
Produção de leite (l/vaca/ano)

0

2015
27.455
34.924,14
3.050

2016
45.331
48.504,17
5.036

2017
57.500
63.400,90
5.750

Fonte: Emater/RS-Ascar

Marcos Lopes
emtrinda@emater.tche.br
(54) 3541-1154
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Riffel
Santo Cristo/RS
Linha Arnoldo
A família Riﬀel é formada pelo casal Irineu José, 62 anos, e Maria Cleusa, 59 anos, e três
ﬁlhos que trabalham fora da propriedade.
Desde o casamento, há 35 anos, a atividade leiteira faz parte da rotina da família, no
princípio com apenas duas vacas, e uma venda diária de 27 litros de leite.
Atualmente trabalham com um rebanho de 45 animais, sendo 31 vacas, três novilhas
cobertas, nove terneiras e dois machos na propriedade de 20,6 ha, onde produzem toda a
alimentação dos animais.
A família é uma ativa participante de eventos técnicos sobre produção de leite, como
palestras, cursos e dias de campo, e vem sendo beneﬁciada por políticas públicas de apoio à
agricultura familiar, sendo esses fatores determinantes para o desenvolvimento da atividade
leiteira na propriedade.
Com o acompanhamento técnico da Emater/RS-Ascar, a família acessou recursos a fundo

perdido do “Programa RS Rural” (Banco Mundial e Governo Estadual), em 2000, para
conservação do solo e melhorias nos arredores da sede. Em 2010, o casal fez um investimento
através do “Pronaf Mais Alimentos” para construção de sala de ordenha, aquisição de
ordenhadeira canalizada e de resfriador de expansão direta. Em 2013, através do “Programa
Mais Água Mais Renda”, do Governo do Estado, acessou recursos da Consulta Popular para
construção de um açude e instalação de irrigação em 6,0 hectares de pastagem de Tífton 85. A
pastagem é manejada através de pastoreio rotativo e, em todos os piquetes, os animais têm
acesso à água. Em 2016, adquiriram um trator e, em 2017, construíram um galpão de
alimentação para os animais.
Durante esse período a família foi assistida pela Emater/RS-Ascar, tendo participado do
“Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar
Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD - anteriormente, Ministério do
Desenvolvimento Agrário) e, posteriormente, no “Programa Estadual de Gestão Sustentável da
Agricultura Familiar”, do Governo do Estado.
Com isso, a família obteve um aumento signiﬁcativo no volume e na qualidade do leite
produzido, redução da penosidade do trabalho e uma expressiva melhora na qualidade de vida
do casal. A evolução dos resultados dos últimos anos pode ser veriﬁcada abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)*
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Em relação à área cultivada

2015
150.225
411,6
33
12,5
13.657
0,94
141.211,00
11.767,58

2016
180.386
494,2
32
15,4
16.399
1,40
252.540,00
21.045,00

2017
184.225
504,7
27
18,7
16.748
1,24
228.439,00
19.036,58

Eliane R. Engelmann
Paulo Schons
emcristo@emater.tche.br
(55) 3541-1254
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Rhoden
Tu p a n d i / R S
Morro Gaúcho

vezes mais leite que as outras, com a mesma alimentação. A partir desta vaca, chamada “Blume”
– Flor, em Alemão, em 1980 a propriedade iniciou a utilização de sêmen importado. Em 1997, o
Sr. Armando visitou a região de Castro (PR), onde buscou informações para melhorar seu
rebanho. A partir de uma visita de um veterinário do Paraná foi iniciado um trabalho de melhoria
das características fenotípicas do rebanho (úbere, cascos, pernas, etc.), estruturando assim um
dos melhores rebanhos da região do Vale do Caí.
Em 2011, a Emater/RS-Ascar, conhecendo o trabalho da propriedade, passou a incentivar a
família para melhoria da estrutura para os animais. Assim, em 2011, foram feitas melhorias na
sala de ordenha e, em 2015, foi construído um novo galpão, com sala de ordenha e sala do leite,
para comportar 50 vacas em ordenha. Toda a estrutura da propriedade foi construída com
recursos obtidos pela renda da atividade, pois “a propriedade tem que se pagar”, como destaca
o produtor.
A partir de 2013, a propriedade passou a ser utilizada como Unidade de Referência em
melhoramento genético pelo Centro de Treinamento de Agricultores da Emater/RS-Ascar, em
Montenegro - CETAM, recebendo visitas dos cursistas. Também foi realizado um dia de campo
sobre o tema, quando mais de 250 pessoas puderam conhecer o trabalho realizado pela família.
Abaixo, podem ser observados alguns indicadores da evolução da atividade leiteira na
propriedade da família Rhoden.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)

A família Rhoden é formada pelo casal Armando e Lisete e o ﬁlho Gustavo, que moram na
Fonte: Emater/RS-Ascar
propriedade, e mais a ﬁlha Jaqueline que está cursando faculdade e não trabalha na
propriedade. Ainda residem na propriedade os pais de Armando, Sr. Onório e Sra. Leda e mais
uma tia da Lisete, Sra. Erna, todos com mais de 90 anos.
A área total do estabelecimento é de 14,4 ha, sendo 10,0 ha utilizados com a atividade
leiteira. Cultivam milho para silagem, e no inverno, plantam aveia e azevém para pastejo.
A atividade leiteira está há três gerações na família. Iniciou com o avô de Armando,Ivan
IvanPasa
Pasa
produzindo leite quando ainda não existia energia elétrica na propriedade, ordenhando
manualmente e transportando o leite a cavalo.
A propriedade tem um grande histórico de investimento em melhoramento genético,
(54)
(54)3359-1101
3359-1101
realizando acasalamento conforme a avaliação linear do rebanho, controle leiteiro e cuidados
com a criação da terneira. Em 1976, o Sr. Armando percebeu que uma das vacas produzia três

1980
29.200
80
7
11,4

1990
87.600
240
12
20,0

2000
182.500
500
22
22,7

2010
215.000
589
25
23,6

2017
284.000
778
30
25,9

Ivan
IvanPasa
Pasa

Gelcy Baumgarten
eemmvvmmaar ri ai a@
@eemmaat e
t er r. t. ct chhee. b
. br r
( 5( 544) )33335599- -11110011

emtpandi@emater.tche.br

(54) 3635-8279
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Rohr e Schwaz
Colinas/RS
Linha Roncador

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família é formada por Ana Cristina Rohr e
Valéria Schwarz, respectivamente, mãe e ﬁlha, que
trabalham na atividade leiteira há vários anos. A
conﬁança e a perseverança são os motivos para
acreditar e investir na única atividade praticada na
propriedade.
A propriedade tem uma área total de 32,5 ha,
cultivados com pastagens perenes e anuais, além
de área com milho para silagem. Grande parte da
área é de preservação ambiental, com cobertura de
mata nativa.

A propriedade tem foco na produção de leite de qualidade e ao mesmo tempo na obtenção de lucro.
A receita para o sucesso da propriedade tem sido a busca constante pela eﬁciência para obter bons
resultados com sustentabilidade ambiental, tecnológica e econômica. O leite é produzido à base de pasto,
complementado com silagem e concentrados, utilizados de forma racional, o que tem gerado resultados
favoráveis para a propriedade.
A família acredita que é possível obter renda com a produção de leite, desde que se mantenha atenta à
gestão da propriedade para garantir a margem de lucro nos períodos de queda nos preços e,
principalmente, para manter o equilíbrio das contas. Para isso, se preocupam em calcular o quanto gastam
e planejam aonde querem chegar, sempre lembrando que o leite é a atividade da qual dependem para
sobreviver.

Participaram do Programa Leite Gaúcho, do Governo do Estado, e do “Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na
Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário),
ambos executados pela Emater/RS-Ascar. São muito participativas em eventos técnicos ligados
à produção leiteira e já realizaram cursos de Dieta para Vacas Leiteiras e de Qualidade do leite,
no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar, em Teutônia – CERTA.
Abaixo, é possível observar a evolução da propriedade nos últimos anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/ano)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
201.984
553
28
19,8
77.560,00
6.463,33

2015
223.539
612
39
15,7
95.550,00
7.962,50

2016
220.511
604
42
14,4
113.820,00
9.485,00

2017
291.592
799
43
18,6
118.981,00
9.915,08

Lídia M.M.Dhein
emcolina@emater.tche.br
(51) 3760-1017
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Os produtores estão integrados em um programa de alimentação de gado leiteiro e
melhoramento genético que busca introduzir modiﬁcações eﬁcientes nos métodos de
alimentação e genética. Em função dessas e outras práticas utilizadas, a propriedade vem
alcançando bons índices de produtividade e reprodução nos últimos anos.

Crédito: Emater/RS-Ascar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod

Fa m í l i a

Rutz
São Lourenço do Sul/RS

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca lactação/dia)
Produção de leite (litros/vaca total/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Produção de leite (litros/UTH/dia) *
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Intervalos entre partos (meses)

2015
113.694
311
23
13,5
12,4
7.580
156
103.411,39
8.617,62
13,5

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- UTH = Unidade de Trabalho Homem (ou Unidade de Trabalho Humano)

2016
116.225
318
25
12,7
10,6
7.748
159
132.496,50
11.041,38
13,0

2017
150.574
413
26
15,9
13,8
10.007
206
138.528,08
11.544,01
13,0

Reserva
A família Rutz é constituída por Luismar, a esposa Vanderleia, a sogra Ledi e a ﬁlha Talita.
A família se dedica à atividade leiteira desde 2005, sempre buscando qualidade e
produtividade, alicerçadas em tecnologias adequadas à agricultura familiar.
A propriedade tem uma área total de 15,0 ha, sendo 11,26 ha agricultáveis e 3,5 ha de área
de preservação permanente. Nestas áreas encontram-se a sala de ordenha e o galpão de
alimentação, casa de moradia, galpão e instalações para máquinas e equipamentos.
Ainda que se considere a complexidade da atividade leiteira, a propriedade mostra-se capaz
de absorver novas tecnologias sem agredir o ambiente. A qualidade do solo tem melhorado com
a agregação dos nutrientes deixados pelos resíduos de pastagens bem manejadas.
A atividade leiteira encontra-se em fase de expansão, pois, apesar dos problemas ligados à
cadeia do leite, a propriedade tem um inegável potencial para produzir durante todo o ano.

Ivan
IvanPasa
Pasa

Alexandre V. Amaral
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
( 5( 544) )33335599- -11110011

emslsul@emater.tche.br

(53) 3251-1278
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Santin
Planalto/RS
Desesaro
A família Santin é formada pelo casal Moacir e Elaine e pelo ﬁlho Fábio, casado com Adriana.
Moacir chegou ao município por volta de 1964, vindo de Rondinha com seu pai e irmãos, e se
estabeleceram na localidade onde residem até hoje. Em meados da década de 90, a família
iniciou com a produção leiteira, atingindo na época uma produção mensal de 300 litros de leite.
A propriedade tem uma área de 53,0 ha, sendo 15,0 ha de lavouras perenes, 27,0 ha de
pastagens para bovinos de corte e 5,0 ha de pastagens para bovinos de leite, além de uma
instalação para terminação de suínos, com capacidade para alojar 500 animais.
A atividade leiteira na propriedade corresponde a 63% da renda bruta familiar e conta com
um plantel de 23 animais em produção, cinco vacas secas, 10 novilhas e três terneiras,
totalizando uma produção mensal de aproximadamente 15 mil litros de leite.
Uma decisão importante da família foi a implantação de um sistema de fertirrigação para
utilizar dejetos suínos. Essa tecnologia resultou na melhoria da oferta e da qualidade da

forragem, acelerou a rotação dos animais na pastagem, com menor tempo de retorno aos
piquetes, possibilitou a produção de feno com o excedente e reduziu a dependência da
propriedade em relação aos insumos externos, sem ser afetada pela disponibilidade de água
armazenada.
O esforço da família no monitoramento da produção diária de cada vaca, identiﬁcando quais
animais necessitam de mais alimento concentrado e quais animais devem ser descartados, assim
como o melhoramento genético do rebanho, buscando animais mais produtivos e com menos
enfermidades, são fatores que igualmente contribuem signiﬁcativamente para os bons
resultados obtidos.
Outro fator determinante do sucesso da propriedade foi o investimento em novos
equipamentos de ordenha e refrigeração do leite, possibilitando que a propriedade atingisse
ótimos resultados em relação aos parâmetros de contagem de células somáticas (CCS) e
contagem bacteriana total (CBT).
Com as medidas implantadas na propriedade, houve um acréscimo na produção,
produtividade e renda da família. O quadro abaixo mostra a evolução dos indicadores de
produtividade da família Santin, de 2015 a 2017. Como pode ser observado, em apenas dois
anos houve um aumento de 26% na quantidade de leite produzido, o que demonstra o benefício
resultante das medidas adotadas pela família.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área usad a com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/mês)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
148.190
406
19,4
14
10.585
1,00
12.349,17
5.557,13

2016
171.915
471
22,5
13
13.224
0,95
13.609,94
7.328,43

2017
186.760
512
25,5
12
15.563
1,08
16.808,40
8.824,41

Ivan
IvanPasa
Pasa
Samuel L. Sperandio

eemmvvmmaar ri ai a@
@eemmaat e
t er.r.t ct chhee. b
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Santini
Santa Maria/RS
Distrito de Pains
A família Santini é constituída pelo jovem Bruno, seus pais Eugênio e Elisabeth e pelo tio
Calisto. A história da família se confunde com o histórico da atividade leiteira em Santa Maria. O
jovem Bruno Santini, 29 anos, representa a quarta geração de leiteiros da família que começou
vendendo leite direto à comunidade ainda na década de 1930.
Nos anos 80, os pais de Bruno e seu tio migraram da região periférica da cidade para o meio
rural. Segundo seu Eugênio, “ﬁzeram a contramão da história”, enquanto muitos nessa época
estavam indo para a cidade.
Até 2010, a família trabalhava com um sistema tradicional na região de produção de leite,
com pastoreio extensivo em campo nativo, pastagens anuais de verão e inverno com
revolvimento e consequente degradação do solo, plantio de mandioca, cana-de-açúcar, silagem
e com fornecimento de concentrados sem critério técnico. Eram 30 vacas em ordenha manual,
baixa produtividade por área, renda aquém do esperado e em condições penosas de trabalho.

Nesse ano, Bruno se formou em técnico em mecânica, mas preferiu trabalhar em casa,
buscando modernizar o sistema de produção de leite. A decisão de Bruno coincidiu com a
criação do programa municipal de incentivo à cadeia do leite, o Proleite – SM, cujo
acompanhamento técnico é feito até hoje pelo Escritório Municipal da Emater/RS-Ascar do
município. Foi proposto e a família executou um projeto de Pastoreio Racional Voisin em 13,8 ha,
perfazendo 40 piquetes com perenização das pastagens. Com isso, o solo não é mais revolvido,
pois, mesmo no inverno, as forrageiras são sobressemeadas no pasto perene diversiﬁcado de
verão (campo nativo, tífton, Aruana, Kurumi, Missioneira Gigante e Quicuio). Além disso, é
produzido milho para produção de silagem em 10,0 ha.
Estas melhorias conferiram aumento de capital que, somado a recursos do Pronaf, permitiu
a construção de nova sala de ordenha com ordenhadeira canalizada e a aquisição de vários
implementos que facilitam muito o trabalho diário.
A propriedade hoje é referência na produção em base ecológica, com manejo mais
sustentável do agroecossistema, uso da homeopatia e respeito ao bem-estar animal. Em 2017,
nos 40,0 ha explorados, as 42 vacas holandesas ordenhadas produziram 922 litros diários, sendo
que a meta para 2018 é a produção diária média de mil litros. Da mesma forma, é uma prova da
possibilidade da reprodução social dos agricultores, através da sucessão rural e geração de
trabalho e renda em bases sustentáveis, conforme pode ser observado abaixo.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

Produção total
leite (l/ano)
159.400
164.189
201.817
212.973
250.000
294.000
320.297
336.745
365.000

Produção total
leite (l/mês)
13.283
13.682
16.818
17.747
20.800
24.500
26.691
28.062
30.000

Renda mensal
líquida (R$)**
5.010,00
4.831,00
5.770,00
6.798,00
10.000,00
12.031,00
19. 026,00
16.173,78
17.500,00

Custo
total (%)
50
56
55
59
50
53
48
52
50

Renda líquida
(R$/ha/ano)
1.503,00
1.449,30
1.731,07
2.039,55
3.400,00
3.609,00
5.707,85
4.852,14
5.250,00

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Projeção para 2018, **- Renda líquida considera a totalidade dos gastos mais a depreciação.
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Fa m í l i a

Scalco
Guaporé/RS
São Marcos - Usina

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Scalco é formada pelo casal Dirceu e
Lecy, com idade próxima aos 60 anos, agricultores
familiares que têm dedicação exclusiva a suas
atividades rurais.
A atividade leiteira é a mais rentável e
expressiva, mas a família também trabalha com
suinocultura, soja e erva-mate.
Os animais são cruzados das raças Jersey e
Holandesa. Com a adoção de tecnologias
sustentáveis como pastoreio rotativo, uso de
fertilizantes orgânicos, manejo reprodutivo e
sanitário adequados, foi possível estabilizar uma

produção de alto retorno, com acentuada redução dos custos de produção.
Na propriedade, é priorizado o investimento na alimentação do rebanho, baseada em pastagens
manejadas através de pastoreio rotativo. No verão, são utilizados 6,0 ha de pastagens perenes de Tífton 85
e, no inverno, a disponibilidade de pastagem é ampliada através do plantio de azevém e aveia nas áreas
cultivadas com soja na safra de verão.
Associada à oferta de pastagens em todos os períodos do ano, é fornecida suplementação com ração,
de forma diferenciada, conforme a produção individual de cada vaca, variando entre 4,0 e 5,0 kg/vaca/dia.
Esse manejo alimentar, sem o fornecimento de silagem, foi estabelecido com o objetivo de diminuir a
penosidade do trabalho, em função da idade dos agricultores, e também para reduzir os custos de
produção, aumentando signiﬁcativamente a margem de lucro.

Com isso, houve um aumento signiﬁcativo nos indicadores da atividade leiteira na
propriedade da família Scalco, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Rebanho total (número)
Margem bruta (R$/vaca/ano)
Margem bruta (R$/ha de pastagem)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
50.400
138
12
11,5
26
1.638,00
7.560,00

2015
58.500
160
13
12,3
28
2.117,30
6.881,25

2016
81.000
222
15
14,8
32
3.726,00
13.972,5

2017
95.760
262
16
16,4
34
3.521,00
14.364,00
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O planejamento forrageiro na propriedade inclui espécies perenes, tais como tífton,
hemartria e Jiggs, com uma área de 6,0 ha e espécies anuais como aveia preta e trigo Tarumã, em
torno de 4,0 ha, enquanto que o cultivo de milho para a produção de silagem ocupa uma área de
4,0 ha da propriedade. O melhoramento genético do rebanho tem recebido especial atenção da
família e, junto com o balanceamento da dieta do rebanho, contribuiu para a evolução da
atividade nos aspectos técnicos e econômicos.
A família é assistida pela Emater/RS-Ascar há mais de 25 anos. Faz parte do “Programa de
Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, desde 2016 e foi beneﬁciada
com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos
Rurais – Feaper, para a construção de açudes com capacidade de reservação de 14.400 metros
cúbicos de água para a irrigação das pastagens.
A evolução da propriedade, nos últimos três anos, pode ser observada abaixo.
Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Scariot
Tr ê s P a l m e i r a s / R S
Linha Caneleira
A família Scariot é formada pelo casal Aleri e Maria Adelaide e pelo ﬁlho Alex. Todos
desenvolvem atividades gerais na propriedade, mas principalmente na atividade de
bovinocultura de leite.
Possuem 12,5 ha de área própria e arrendam de terceiros outros 5,0 ha. Essas áreas são
destinadas à produção de alimentos para os bovinos leiteiros e também para a diversiﬁcação da
propriedade com piscicultura, citricultura e produção de grãos.
A atividade leiteira é explorada pela família há mais de 30 anos; porém, intensiﬁcou-se
como principal atividade nos últimos 10 anos e está em constante modernização, com, por
exemplo, a construção de nova e ampla sala de ordenha, as melhorias na sala de resfriamento e
almoxarifado, o calçamento da sala de espera e as melhorias no sistema de captação dos dejetos
animais. Através das adequações realizadas no sistema, simpliﬁcou o desenvolvimento das
atividades e possibilitou enorme redução na penosidade do trabalho da família.

Vacas em lactação (n°)
Produtividade (l/vaca/dia)
Produção anual (litros)
Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
12
9,8
36.000

2016
18
16,7
92.000

2017
20
19,3
118.000

0
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Além do investimento em equipamentos e da ampliação do rebanho, foi determinante para
a evolução da atividade leiteira na propriedade a adoção de técnicas de conservação e correção
do solo, a partir de 2014, o que permitiu a obtenção de melhores rendimentos na produção de
silagem e o aumento da quantidade e qualidade das forrageiras, com a assistência técnica da
Emater/RS-Ascar.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produção e nas receitas, conforme pode ser
observado abaixo.

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Schaeffer

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médi o do litro de leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
72.000
197
23
8,6
5.143
0,84
60.480,00
5.040,00
1.469,99

2016
102.000
279
26
10,7
7.286
1,00
102.000,00
8.500,00
2.392,41

2017
132.000
361
33
10,9
9.429
1,35
178.200,00
14.850,00
8.549,39

V i c t o r G r ä e f f/ R S
Nossa Senhora da Salete
A família Schaeﬀer é formada pela matriarca Albina e os ﬁlhos Vanderlei e Vilson, este
casado com Jussara com quem tem o ﬁlho Douglas.
A propriedade tem 26,0 ha de área total, sendo 14,0 ha de área cultivável. Os 12,0 ha
restantes são ocupados por APP – área de preservação permanente, benfeitorias e potreiro de
vegetação nativa (2,0 ha).
A área cultivável é utilizada para o plantio de milho para silagem (9,0 ha) e pastagem anual
de verão (5,0 ha). No inverno, toda a área é cultivada com aveia e azevém para o pastoreio dos
animais.
A produção leiteira é desenvolvida na propriedade desde os anos 80, sendo que o número
de vacas em lactação manteve-se entre 10 e 12, até 2008, quando em função do retorno do casal
Vilson e Jussara para a propriedade, houve expansão da atividade com um aumento do rebanho
e aquisição de equipamentos, como trator e resfriador de leite, entre outros.

Clari P. Pereira
emvicgra@emater.tche.br
(54) 3338-1333
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Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Scheibler

implantaram 3,0 ha de tífton, divididos em 30 piquetes, o que melhorou a capacidade produtiva
da propriedade a partir da maior disponibilidade de alimentos e permitiu o aumento do
rebanho e, por consequência, da produção e da renda familiar.
Entre 2013 e 2014 substituíram o rebanho holandês por vacas da raça Jersey, de menor
porte e mais adaptadas ao relevo da propriedade e com isso diminuíram os custos de produção
e os problemas sanitários do rebanho. A produção que em 2006 era de 25.869 litros por ano, já
atingiu um pico de produção de 96.000 litros por ano e a propriedade que hoje possui 20 vacas
tem na atividade leiteira a sua única fonte de renda.
A família hoje tem muito orgulho da atividade, pois tinha uma das menores produções do
grupo de produtores, e, no intervalo de 10 anos, a partir de recursos bastante limitados,
conseguiu quase que quadruplicar a produção de leite, e, por isso, recebem visitas de
municípios vizinhos que possuem o mesmo tipo de diﬁculdades. O aumento na renda familiar
permitiu a realização de alguns sonhos como a aquisição de um automóvel e a realização de
duas viagens à Áustria para visitar a ﬁlha.
Com a melhoria gradual da produção, a família adquiriu maior segurança para realizar os
investimentos necessários. Um ponto muito signiﬁcativo foi a construção de uma sala de
ordenha de baixo custo que reduziu muito a penosidade do trabalho e serve e referência pela
sua simplicidade e eﬁciência, conforme pode ser observado abaixo.

Santa Clara do Sul/RS
Nova Santa Cruz
A família Scheibler é formada pelo casal Romaldo e Iria que possuem dois ﬁlhos que têm
outras atividades e não moram na propriedade.
A propriedade tem 12,1 ha de área total. No entanto, em função das características do
terreno, a área cultivável se resume a 2,3 ha destinados ao cultivo de milho e outros 3,0 ha de
pastagem em área com declividade acentuada.
A atividade leiteira na propriedade iniciou em 2006 com o apoio da política pública
municipal “Propriedade Referência do Leite”, tendo sido indicada pela comunidade para
participar do programa por ser umas das propriedades mais desaﬁadoras, em função das
limitações impostas pelo tamanho e restrições de uso da área da propriedade e pelo estado
incipiente da atividade leiteira, uma vez que a família possuía apenas 6 vacas.
O principal fator de mudança para a propriedade foi o investimento em capacitação, o que
era uma exigência inicial para acessar os recursos do programa municipal. A partir disso,

Crédito: Emater/RS-Ascar
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Fa m í l i a

Schievenin
Novo Tiradentes/RS
Linha Barro Preto
A família Schievenin é formada pelo casal Claudimir (54 anos), Mariley (54 anos) e os dois
ﬁlhos, Amanda (22 anos) e Luciano (29 anos). A ﬁlha é formada em educação física e o ﬁlho é
engenheiro agrônomo.
A propriedade apresenta um total de 15,8 ha de terras, sendo 11,0 ha utilizados para
produção de leite e os demais divididos em área de reserva legal, preservação permanente e
construções. Relevo levemente ondulado, com boa disponibilidade de água e solo tipo 2.
A atividade leiteira na propriedade é a principal fonte geradora de renda nos últimos anos,
após intervenção da Emater/RS-Ascar.
Em 2014, o escritório municipal da Emater/RS-Ascar foi procurado pela família que queria
parar com a atividade da fumicultura e investir mais na produção de leite. A partir daquele
momento, foi elaborado projeto de crédito rural através do Pronaf Mais Alimentos, para
construção de instalações, como sala de ordenha e galpão de alimentação, além da implantação

de pastagens perenes. A utilização criteriosa dos recursos do crédito rural orientado pela equipe
da Emater/RS-Ascar foi fundamental para o sucesso que a propriedade vem alcançando.
A construção da sala de ordenha e alimentação facilitou a ordenha dos animais,
proporcionando agilidade ao processo que antes demorava 2,5 horas para ordenhar 15 animais
e, atualmente, uma hora para ordenhar 20 animais. A família desistiu da atividade da
fumicultura para investir na bovinocultura de leite e conforme relata Mariley: “foi a partir destas
mudanças que começamos a ter mais dinheiro no bolso no ﬁnal do mês”.
Em 2017, a família passou a integrar o “Programa Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar”, do Governo do Estado, onde a partir do trabalho desenvolvido com a Emater/RS-Ascar
iniciaram a discussão sobre planejamento forrageiro e a utilização de dieta alimentar
balanceada para o rebanho bovino de leite, práticas que foram responsáveis por um salto de
produtividade no rebanho.
Os resultados são surpreendentes, conforme relata Claudimir: “Em 2015/2016, chegamos a
ter 24 animais em lactação e não conseguimos atingir em nenhum mês produção superior a 10
mil litros, e, hoje em dia, a média do rebanho não baixa de 20 litros de leite por vaca por dia. A
propriedade atingiu 13.105 litros por mês com 20 animais, sem trocá-los, apenas fornecendo
mais alimento”.
O fornecimento de alimentação adequada em quantidade e qualidade aos animais permitiu
o aumento signiﬁcativo na produtividade da propriedade, conforme consta na tabela abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
64.800
178
18
9,9
0,88
57.024,00
4.752,00

2016
108.000
296
20
14,8
1,10
118.800,00
9.900,00

2017
144.000
395
20
19,7
1,10
158.400,00
13.200,00
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construção de silo de armazenagem de grãos para a elaboração de ração de qualidade para os
animais e o sistema de coleta e armazenagem de água da chuva em cisterna para garantir a
disponibilidade de água fresca e melhorar o bem-estar animal.
Em 2017, a família ingressou no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar,
executado pela Emater/RS-Ascar visando dar continuidade ao trabalho desenvolvido na
propriedade, através do planejamento familiar e do aprimoramento das práticas de gestão.
Com isso, a família estabeleceu um sistema de produção de leite eﬁciente, sustentável e
rentável, fechando a safra 2016-2017 com uma produtividade de 290 mil litros. Observa-se uma
evolução positiva e constante na produtividade, conforme pode ser observado abaixo.

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Schimit
Cruzaltense/RS

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área usada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/ ha /ano )

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
265.000
726
31
23,4
12
22.083

2015
270.000
740
32
23,1
12
22.500

2016
260.000
712
32
22,3
12
21.667

2017
290.000
795
33
24,1
12
24.167

Nossa Senhora de Lourdes
A família Schimit é formada pelo casal Ildo e Lídia e seus ﬁlhos Suelem e Adir que
contribuem com as tarefas na propriedade de 12,50 ha, a qual é aproveitada para a
bovinocultura de leite, com 7,00 ha de pastagem perene e 4,00 ha reservados para culturas
anuais para ﬁns de alimentação dos animais. Mantém 33 vacas holandesas em lactação, além da
criação de 11 novilhas e 15 terneiras.
A atividade leiteira na propriedade iniciou em 1995, e, com o apoio de ATER executada pela
Emater/RS-Ascar, a família passou a adotar um sistema de alimentação à base de pasto, em
sistema agrossilvipastoril, com pastoreio rotativo, irrigado; com suplementação de ração
preparada na propriedade, passou a melhorar a genética do rebanho e a qualidade das novilhas
visando diminuir os custos de produção e focar na rentabilidade.
O principal fator para o sucesso da propriedade foram a adoção de ferramentas de gestão e
controle da produção e os investimentos realizados visando a autossuﬁciência, tais como a
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Schimith da Rocha
Santa Maria/RS
Boca do Monte
A família Schimith da Rocha é formada pelo casal Luis Augusto e Rosane e os ﬁlhos gêmeos
Gustavo e Guilherme (18 anos). Começaram com a atividade depois que casaram, pela
necessidade de diversiﬁcação de renda, utilizando 72,0 ha onde antes predominava a soja. Por
muito tempo adotaram o sistema convencional de produção, baseado em silagem e pastagens
anuais que demandavam altos custos com a compra de insumos.
A Emater/RS-Ascar começou a acompanhar a família em 2011, através do “Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na
Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário).
Neste período, também começava no município o programa de incentivo à cadeia, o Pró-leite
SM. Na primeira visita técnica, a família estava desanimada, havia vendido os melhores animais
e já pensava em parar com a atividade leiteira em função da baixa renda e do excesso de
trabalho, e passariam então a se dedicar somente à cultura da soja. Apesar de certa

desconﬁança inicial, o casal passou a participar do grupo de produtores de leite do município
para trocar experiências e pensar outro sistema de produção de leite que gerasse mais renda e
fosse menos penoso, uma vez que a precariedade da estrutura de ordenha e o fornecimento de
grandes quantidades de alimento no cocho se reﬂetiam em dores lombares no casal.
Acreditando na proposta do extensionista e visualizando os resultados em outras
propriedades, em 2012 iniciaram um projeto de Pastoreio Racional Voisin, em 12,9 ha e
apostaram em pastagens perenes (campo nativo, tífton e Aruana). Com o acompanhamento da
Emater/RS-Ascar, em 2013, a família recebeu recursos do “Programa RS Biodiversidade” (Banco
Mundial e Governo do Estado), para implantar sombra e água encanada nos piquetes.
Em relação ao bem-estar da família, ainda em 2013 investiram em uma sala de ordenha com
ordenha canalizada, o que melhorou muito a condição de trabalho. Neste mesmo ano, também
a silagem foi abolida e o sistema passou a se basear na pastagem colhida pelos animais nos
piquetes complementada pelo fornecimento de concentrado no cocho, simpliﬁcando o sistema.
Em 2016, o casal ainda plantou 43,0 ha de soja, mas com a análise dos dados econômicos,
realizada com a Emater/RS-Ascar em função do “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura
Familiar”, do Governo do Estado, decidiram se dedicar exclusivamente à produção de leite,
perenizando mais 18,0 ha com pastagens e arrendando os 25,0 ha restantes. Atualmente
exploram 47,0 ha de pastagens no verão, sendo acrescidos mais 25,0 ha no inverno. As vacas em
lactação que antes produziam 10 litros diários, atualmente produzem 19,74 litros. Inicialmente
eram 20 vacas e atualmente são ordenhadas 62, passando de 200 para 1.200 litros diários.
O casal tem como grande motivação os ﬁlhos gêmeos e atualmente concretiza o sonho de
dar condições para que permaneçam na propriedade, com qualidade de vida e sendo sujeitos
transformadores de sua própria história. Por isso, a cada dia estão mais satisfeitos com o leite.

Ano
2016
2017
2018 *

Produção total
leite (litros/ano)
168.222
266.897
408.000

Produção total
leite (litros/mês)
14.018
22.241
34.000

Renda líquida**
(R$/mês)
11.767,83
15.315,04
21.505,00

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Projeção para 2018, **- Renda líquida considera a totalidade dos gastos

Custo
total (%)
28
41
45

Renda líquida
(R$/ha/ano)
2.851,37
3.712,00
4.265,45

Ivan
IvanPasa
Pasa

Ricardo L. Machado
eemmvvmmaar ri ai a@
@eemmaat e
t er.r.t ct chhee. b
. br r
emsmara@emater.tche.br

( 5( 544) )33335599- 1- 1110011

(55) 3221-7961
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Fa m í l i a

Schneider
Estrela/RS
Linha Delfina

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Schneider é formada por quatro
integrantes, o casal Flávio e Lovani e os ﬁlhos
Marcelo e Fernando, sendo que o ﬁlho mais velho
está concretizando a sucessão familiar na
propriedade. A família trabalha com produção de
leite e avicultura integrada, aproveitando os
dejetos dos aviários para a adubação orgânica das
áreas usadas na produção de leite.
A propriedade tem 6,78 ha de área total, dos
quais 4,0 ha são destinados à bovinocultura de
leite. Da área do leite, 1,2 ha é cultivado com
pastagens perenes de verão e 2,5 ha destinados às

pastagens anuais de inverno e milho para silagem.
A partir de 2014, a família aumentou os esforços destinados à produção de leite e vem melhorando
gradativamente o desempenho desta atividade, tornando-a fundamental na propriedade.
As principais práticas adotadas na intensiﬁcação da atividade foram o investimento em pastagens de
qualidade, a adubação realizada conforme a análise do solo, o piqueteamento das pastagens para
pastoreio rotativo e o balanceamento de dietas baseado na produtividade individual das vacas. Os
controles reprodutivos também foram muito importantes no aumento da produtividade do rebanho.
Outro investimento essencial na propriedade foi a construção de uma sala de ordenha. Além de
melhorar a qualidade do leite, foi fundamental para diminuir a penosidade do trabalho diário, agilizando e
facilitando o processo de ordenha.

A família participou do “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção
da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente
Ministério do Desenvolvimento Agrário), programa executado pela Emater/RS-Ascar que iniciou
em 2014, com duração de três anos.
Na tabela abaixo podem ser visualizados alguns indicadores da propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
42.627
117
10
11,7
10.657

2015
61.099
167
12
13,9
15.275

2016
58.442
160
12
13,3
14.610

2017
57.317
157
12
13,1
14.329

Tiago Conrad
Alvaro F. Trierweiller
Tania S. de Q. Stein
Cacia M. Guntzel

emestrel@emater.tche.br
(51) 3712-1842

91

Fa m í l i a

Schneider
Pelotas/RS
Colônia Py Crespo

Crédito: Emater/RS-Ascar

A família Schneider, constituída pelo casal Eloi e
Eldina, desenvolve a produção leiteira em
propriedade familiar com 40,0 ha de área total.
Dessa área, são destinados para a criação dos
bovinos de leite, 5,5 hectares de pastagem perene
de verão e 15,0 hectares de pastagem anual de
inverno.
A atividade leiteira é desenvolvida com a
utilização de genética Holandesa, com uma
produtividade bastante superior à média da região.
Para a alimentação dos animais são empregadas

forragens perenes de verão e anuais de inverno, complementadas pela utilização de concentrado elaborado
conforme a necessidade e características do volumoso.
Até 2013, além da área de pastagem, era necessária a destinação de 10,0 hectares para a produção de
silagem de milho, que totalizava o montante de 200 toneladas de produto, sendo a propriedade muito
dependente desse volumoso.
Em 2014, a família investiu em um sistema de irrigação automatizado para utilização em área de 5,5
hectares de pastagem de tifton. Essa decisão possibilitou o aumento na produtividade da pastagem e a
manutenção da oferta de volumosos para a alimentação dos animais, sem a necessidade de utilização de
silagem. Com isso, veriﬁcou-se uma signiﬁcativa diminuição do custo de produção, mantendo-se
praticamente estável a produtividade dos animais.

No comparativo entre o custo de produção da silagem de milho e o gasto em energia
elétrica para funcionamento do sistema de irrigação, observou-se uma redução de R$
28.000,00/ano para R$ 1.500,00/ano. Além da redução nos custos, a irrigação do tifton
proporcionou uma produção equivalente a 32.150 litros de leite por hectare nessa área,
demonstrando o enorme potencial dessa tecnologia.
Desse modo, é possível concluir que a utilização da irrigação na pastagem perene contribuiu
para a estabilidade dos altos índices produtivos e para a redução de custos e a penosidade do
trabalho.
Abaixo são apresentados alguns resultados obtidos na propriedade da família Schneider,
nos últimos anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área util izada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/hectare/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
424.379
1.163
44
26,4
20,5
20.701
1,07
454.085,53
37.840,46

2016
446.627
1.224
49
25,0
20,5
21.787
1,30
580.615,1
48.384,59

2017
433.933
1.189
47
25,3
20,5
21.167
1,11
481.665,63
40.138,80

Rodrigo B. Prestes
empelota@emater.tche.br
empelota@emater.tche.br
(53)
(53) 3225-6415
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Crédito: Emater/RS-Ascar

de Jiggs, área que continua em expansão, além de pastagens anuais de inverno.
Uma das características da família Secchi é a sua disponibilidade e interesse em participar de
eventos e capacitações técnicas promovidas pela Emater/RS-Ascar e outras entidades, pois
acreditam que a proﬁssionalização é o fator determinante para o sucesso na atividade. A família
participa do “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado,
sendo sua propriedade uma Unidade de Referência. Fábio participou dos cursos de Qualidade
do leite, Dieta para vacas leiteiras e Bovinocultura leiteira, todos realizados no Centro de
Treinamento da Emater/RS-Ascar, de Teutônia – CERTA. Também se capacitou em Inseminação
Artiﬁcial de Bovinos, no Centro de Treinamento da Emater/RS-Ascar de Montenegro – CETAM.
A família também se destaca pela aceitação das recomendações técnicas propostas e
pela execução das mesmas, buscando sempre a evolução nos resultados. Outro aspecto
destacado pela família como determinante para os avanços que vem obtendo na atividade
leiteira é o apoio da administração municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produção de leite no último ano, conforme se
observa abaixo.

Fa m í l i a

Secchi
Doutor Ricardo/RS
Linha Leopolda
A família Secchi é constituída pelos pais Deomir e Neiva e pelo ﬁlho Fábio e esposa, Maria
Teresa. A mão de obra para execução das atividades é exclusivamente familiar.
A propriedade tem uma área total de 56,0 ha, sendo que 33,9 ha são utilizados com alguma
exploração econômica.
A principal atividade explorada comercialmente é a produção de leite, mas a família
também comercializa erva-mate com a ervateira local e milho em grão.
Devido à penosidade da atividade, nas condições de então, pensavam em desistir da
produção de leite; mas o ﬁlho, que cursava Engenharia Ambiental e trabalhava em uma empresa
da qual era sócio em Lajeado/RS, retornou à propriedade e dando início à reorganização da
atividade.
A produção de leite está sendo organizada no sistema de produção à base de pasto com
suplementação, visando uma forma sustentável de produção que permita viabilizar a
permanência na atividade rural. A propriedade tem hoje 2,5 ha de pastagens de tífton e 1,5 ha

Jan.
Litros de leite/mês (2016) 8.709
Litros de leite/mês (2017) 11.251

Fonte: Emater/RS-Ascar

Fev.
8.340
11.111

Mar.
7.498
14.426

Abr
7.915
15.007

Mai
7.047
15.570

Jun
6.788
13.666

Jul
8.699
14.444

Ago
11.258
15.821

Set
11.739
14.881

Out
11.227
12.969

Nov
11.824
12.451

Dez
11.446
12.318

Ivan
IvanPasa
Pasa

Paulo R. Severgnini
emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br
emdoutor@emater.tche.br
( 5( 544) )33335599- -11110011 (51) 3612-2009
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Emater/RS-Ascar, novos conhecimentos passaram a ser agregados, como no curso de qualidade
do leite, oferecido pelo CERTA - Centro Regional de Formação de Agricultores, feito pela Sra.
Fridalina. A participação nesse curso auxiliou no controle da mastite e na higiene da ordenha.
Outras práticas fundamentais, repassadas pela extensão rural, foram o balanceamento da
dieta das vacas leiteiras, a realização de análises de solo, melhoramento genético, a implantação
de pastagens e ainda a melhoria na qualidade da energia elétrica o que possibilitou a instalação
da ordenha canalizada. A ﬁlha mais nova, Jaíne, realizou o curso de dieta para vacas leiteiras no
CERTA, o que permitiu que ela mesma ﬁcasse responsável pela elaboração da dieta do rebanho.
Com o acompanhamento continuado da extensão rural houve melhorias signiﬁcativas nos
índices de produtividade, volume produzido e de renda da família. Também melhoraram os
indicadores de qualidade do leite, diminuindo os valores de CCS e CBT, aumentando o preço
recebido pelo leite.
Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Sprandel
Te u t ô n i a / R S
Linha São Jacó
A família Sprandel é formada pelo casal Fridalina e Astor e as ﬁlhas Jaíne, Daíne e Aline.
Astor é pedreiro aposentado, mas Fridalina sempre trabalhou em casa na atividade leiteira. A
ﬁlha mais nova, Jaíne, estuda Engenharia Civil e ajuda na propriedade. As demais ﬁlhas saíram
para trabalhar e morar na cidade.
A produção de leite iniciou na propriedade em 1950, com os pais de Fridalina. No início, o
leite era tirado a mão e levado por 800 metros até a estrada onde era recolhido. Por problemas
de fornecimento de energia elétrica, de precariedade das instalações e pela baixa renda do leite,
a continuidade da atividade esteve por um ﬁo. Mesmo com o passar do tempo e a realização da
melhoria das instalações, construção de galpão e de sala de ordenha, a renda continuava baixa.
A partir de 2014, com a participação da família no “Programa de Assistência Técnica e
Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite”
(da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário), executado pela

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Margem bruta anual (R$/ano)
Margem bruta (R$/vaca/ano)
/ano
Margem bruta (R$/ha de pastagem)
CCS - média do ano (CCS /ml)
CBT - média do ano (UFC/ml)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
32.096
88
7
12,6
6.220
1.902.000
2.919.000

2015
69.132
189
15
12,6
13.398
9.352,80
623,52
1.812,56
577.000
52.000

2016
96.035
263
15
17,5
18.611
17.763,01
1.184,20
3.442,44
545.000
91.000

2017
91.048
249
14
17,8
91.048
17.852
11.479,38
819,95
2.224,68
670.750
238.833

I v a Pasa
n Pasa
Ivan

Ana Cândida E.J. Barth
eemmvvmmaarri a
i a@
@eeCarlos
mmaat teerFries
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Michael Serpa
( (5544) ) 33335599- -11110emteoton@emater.tche.br
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Fa m í l i a

Ta g l i a n
F a g u n d e s Va r e l a / R S
Comunidade São Jorge
A família Taglian é formada pelo casal José e Arlete, o ﬁlho Edivaldo e a esposa Bruna, que
se mudou para a propriedade em 2015, consolidando a sucessão familiar.
A propriedade, com área total de 15,0 ha, é de relevo bastante acidentado, solos rasos e
com aﬂoramento rochoso, tendo limitações à exploração agropecuária. Além da atividade
leiteira desenvolvida em 5,5 ha, onde são mantidas 22 vacas em lactação, também cultivam 3,0
ha de videiras.
Entre 2014 e 2017, a família participou do “Programa de Assistência Técnica e Extensão
Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD,
anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário), executado pela Emater/RS-Ascar, a
partir do qual passaram a implantar mudanças drásticas na forma de produzir leite, optando por
um sistema de baixo custo e alta produtividade, à base de pasto com suplementação.
Assim, foi efetuado um trabalho de construção da fertilidade do solo, com adubação

química e orgânica, ﬁxação biológica de nitrogênio, mínimo revolvimento do solo, implantação
de pastagens perenes, consorciação de gramíneas e leguminosas e adoção de sistema de
pastoreio rotativo, com vacas mestiças Jersey e Holandesa de menor tamanho, mais adaptadas
ao relevo acidentado.
O concentrado é preparado na propriedade, balanceado de acordo com a oferta e qualidade
do volumoso, utilizando milho produzido pela família, com farelo de soja e sal mineral
comprados. A família também passou a confeccionar silagem de milho para suprir os vazios
forrageiros e manter estável a produção durante o ano.
Paralelamente, venderam o touro e iniciaram o melhoramento genético do rebanho, com
inseminação artiﬁcial e aperfeiçoaram a criação de terneiras, o manejo sanitário, com vacinações
e testes de brucelose e tuberculose, e adotaram boas práticas para melhoria da qualidade do
leite.
Em 2017, a família ingressou no “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”,
do Governo do Estado, visando dar continuidade ao trabalho desenvolvido na propriedade,
através do aprimoramento das práticas de gestão. Com essas mudanças, a família estabeleceu
um sistema de produção de leite de baixo custo, fechando a safra 2016/2017 com despesas de
R$ 0,47 por litro de leite.
Desde 2014, a família vem elevando signiﬁcativamente os seus indicadores de
produtividade, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área usada com leite (ha)
Produção de leite (litros/ha/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
84.973
233
19
12,3
6
14.162

2015
94.204
258
19
13,6
6
15.701

2016
108.282
297
19
15,6
5,5
19.688

2017
140.000
384
21
18,3
5,5
25.455

Var. %
65%
65%
11%
49%
-8%
80%

Roseli
Seintenfuss
Leandro
C. Ebert
Nerci Class

emfagvar@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(54) 3445-1035
(55) 3379-1280
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as vacas em lactação.
Mais recentemente, a propriedade começou a fazer parte do “Programa de Gestão
Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, através do qual a família deverá
aprimorar seus controles e decisões, com o acompanhamento da Emater/RS-Ascar.
A propriedade está passando por um processo de reestruturação do rebanho leiteiro, com
redução no número de animais em ordenha, priorizando a produtividade por animal, que
aumentou em 22,6% em dois anos, com redução da necessidade de mão de obra para a ordenha
e nos custos de produção.
Os resultados obtidos nos últimos três anos podem ser observados abaixo.

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

To r r e s d a S i l v a

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Receita bruta (R$/vaca/ano)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
300.000
821
57
14,4
8.571
4.285,70

2016
276.000
756
50
15,1
7.886
5.520,00

2017
269.808
739
44
16,8
7.709
5.554,80

Cerrito/RS
Passo do Catão
A família Torres da Silva é formada pelo Matheus e sua mãe Gessi. A atividade leiteira é
desenvolvida na propriedade, desde 1969, tendo o jovem Matheus assumido a gestão da
propriedade após o falecimento do pai.
A família trabalha com a ajuda de um empregado na propriedade de 53,0 ha, dos quais 35,0
ha são utilizados com a produção leiteira e as construções, sendo o restante coberto por mata
nativa.
A Emater/RS-Ascar trabalha na propriedade, desde 1995, preconizando tecnologias
simples, de fácil adoção e adequadas às condições locais, mas que proporcionam resultados
efetivos. A predominância é da raça Jersey, mas também há alguns animais da raça Holandesa.
Os principais investimentos na atividade leiteira têm sido realizados no melhoramento
genético, através de inseminação artiﬁcial, no plantio de pastagens de inverno e verão, na
produção de silagem de milho e sorgo, na silagem de colostro e no balanceamento da dieta para

Hector S. Diaz
emcerrit@emater.tche.br
(53) 3254-1299
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Fa m í l i a

Ulrich
Santa Clara do Sul/RS
Linha Chapadão
A família Ulrich é formada pelo casal Paulo e por Márcia que, em 2004, trabalhava em uma
fábrica de calçados. Como essa fábrica ameaçava fechar, resolveram investir na atividade rural.
Plantaram fumo por dois anos, mas, como não viram futuro nesta atividade, resolveram investir
na suinocultura. No início, Márcia cuidava do empreendimento, enquanto Paulo continuou na
atividade urbana durante mais dois anos.
A atividade leiteira na propriedade surgiu em 2006 como uma alternativa de renda na
propriedade. Após a participação de Márcia em cursos de capacitação nos centros de
treinamento da Emater/RS-Ascar, em Nova Petrópolis e Teutônia, resolveram apostar na
atividade.
A propriedade tem 21,0 ha, sendo 3,5 ha de tífton e Jiggs divididos em 30 piquetes para o
pastoreio rotativo, 2,0 ha de potreiro usados para o descanso das vacas e 2,0 ha cultivados com
milho para produção de silagem. Além da área própria, a família arrenda mais 5,0 ha para
ampliar a área de milho destinado à silagem.

O casal destaca que o principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento em
capacitação, pois deu segurança e aprendizado para iniciar na atividade. Também foram
beneﬁciados na segunda edição da política pública municipal “Propriedade de Referência do
Leite”, onde além da capacitação, receberam um incentivo de R$ 900,00 investidos em uma sala
de ordenha.
O melhoramento genético do rebanho também foi fundamental para que a propriedade
passasse a melhorar seus indicadores de produtividade, a partir das cinco primeiras vacas com
as quais começaram o plantel e, mais recentemente, o balanceamento da dieta das vacas,
realizado mensalmente, também têm resultado em um aumento gradual de produtividade do
rebanho.
Aos poucos, a família foi montando a infraestrutura necessária com a aquisição de
máquinas, equipamentos e instalações, como um galpão de alimentação para os animais.
Recentemente, adquiriram uma ordenhadeira canalizada para facilitar a ordenha e uma
roçadeira tratorizada, para ajudar no manejo das pastagens.
Hoje a propriedade é uma das Unidades de Referência do “Programa de Gestão Sustentável
da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, devendo aprimorar seus processos de gestão da
propriedade a partir do acompanhamento mensal da Emater/RS-Ascar.
Abaixo, é possível observar a evolução dos indicadores técnicos e econômicos da
propriedade.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
38.537
106
16
6,6
0,91
35.006,40
2.917,20

2015
72.426
198
19
10,4
0,89
64.600,00
5.383,33

2016
92.450
253
20
12,7
1,26
116.180,00
9.681,67

2017
120.547
330
23
14,4
0,99
119.588,50
9.965,71

Ivan
IvanPasa
Pasa
Luiz H. Bernardi

eemmvvmmaar ri ai a@
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Fa m í l i a

V i t e e Wa c h h o l z
Canguçu/RS
Alto Alegre

A família Vite e Wachholz é formada por Tarles
Vite (desde julho de 2016), a esposa Maiqueli e os
sogros Izolda e Arno Wachholz. Com eles ainda
reside o vô Hugo Wachholz. Juntos se dedicam com
esforço e dedicação à propriedade.
A produção de leite iniciou em 1983, mas até
2016 a família produzia leite, mas não
comercializava, destinando a produção para a
fabricação de queijos. Desde o início de 2017,
passaram a vender o leite para indústria.
Crédito: Arquivo familiar
A propriedade da família tem 30 ha de área
total, com relevo ondulado em algumas áreas, o
que diﬁculta o plantio de pastagens anuais. Possui áreas de reserva nativa e reﬂorestamento com eucalipto
para ser usado na propriedade, mas ainda não possui uma grande reserva permanente de água (açude),
apenas alguns bebedouros que serão ampliados.
Devido à complexidade da atividade leiteira, a família mostra-se interessada em absorver novas
tecnologias sem agredir o ambiente. Preocupado em ampliar seus conhecimentos sobre a atividade, em
agosto de 2017, o Sr. Tarles participou de curso de bovinocultura de leite no Centro de Treinamento
Emater/RS-Ascar de Canguçu.
A qualidade do solo tem melhorado com agregação dos nutrientes deixados pelos resíduos de
pastagens bem manejadas. Preocupados com a questão da alimentação do rebanho e incentivados pela
Emater/RS-Ascar, no último verão a família começou a implantar pastagens perenes de Jiggs e capim

elefante anão da cultivar BRS Kurumi.
A família busca qualidade e produtividade, e em tecnologias voltadas para a agricultura
familiar. Os produtores estão integrados em um programa de alimentação de gado leiteiro e
melhoramento genético que busca introduzir modiﬁcações eﬁcientes nos métodos de
alimentação e genética.
A atividade leiteira encontra-se em fase inicial de expansão, mas já é a principal fonte de
renda da família. Apesar das diﬁculdades relacionadas à cadeia do leite, a propriedade tem um
inegável potencial de crescimento, demonstrando capacidade para produzir durante todo o ano.
A propriedade vem alcançando avanços nos índices de produtividade e reprodução,
conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/vaca/ano)
Margem bruta (R$/ha/ano) *

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Considera apenas as áreas de pastagem

2015
18.090
50
9
5,5
1.432,12
2.455,06

2016
23.450
64
10
6,4
1.859,46
3.187,64

2017
36.602
100
13
7,7
2.079,37
4.158,74

Gerson
RodrigoL.B.Buss
Prestes
emcanguc@emater.tche.br
empelota@emater.tche.br
(53)
(53) 3252-1580
3225-6415

98

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Vivian
Eldorado do Sul/RS
São Pedro II
A família é formada pelo casal de agricultores Idênio e Rosângela e pelo ﬁlho Marcos, que
auxilia na produção leiteira.
A propriedade tem 24,0 ha de área total e localiza-se em área de assentamento. As
atividades principais são bovinocultura de leite para produção de derivados lácteos (queijo,
iogurte, bebida láctea e leite achocolatado) e produção de morangos para comercialização.
A atividade leiteira é realizada em família, sendo que o casal faz a produção de derivados
lácteos (queijo, Iogurte, bebida láctea) e o ﬁlho tem como responsabilidade o manejo do
rebanho (alimentação, ordenha e sanidade). A produção de leite é à base de pasto, até 2016,
realizada em 10,0 ha de campo nativo; a partir de 2017, houve a incorporação de 4,0 ha de milho
para silagem de planta inteira. A família também está produzindo mudas de pastagens perenes
de verão (Capim Elefante, Cv. BRS Kurumi e BRS Capiaçu, panicuns e braquiárias), para plantio
futuro.

O principal fator para o sucesso da propriedade foi a decisão de implantar uma agroindústria
de processamento de produtos lácteos através do “Programa Estadual de Agroindústria
Familiar”, do Governo do Estado. Como complementação, foram elaborados pela
Emater/RS-Ascar projetos de crédito (Pronaf-Investimento) para compra de matrizes leiteiras da
raça Jersey e custeio para aquisição de insumos.
A família utiliza, a partir deste ano, toda a produção de leite na elaboração de derivados
lácteos na nova agroindústria. Além das orientações a respeito da implantação da agroindústria,
a extensão rural presta assistência técnica continuada na área de manejo, alimentação e
sanidade animal que tem contribuído para a melhoria da produção e da produtividade, bem
como para qualidade do leite como matéria-prima base para elaboração de derivados lácteos.
A participação do casal em cursos de capacitação (Laticínios, Gestão de Agroindústria e
Inseminação Artiﬁcial realizados no Centro de Treinamento de Agricultores de Montenegro da
Emater/RS-Ascar) também foi essencial para a evolução dos indicadores.
Com isso, houve um aumento muito signiﬁcativo no número de vacas em ordenha, no
volume anual de produção, da produtividade da terra e da receita da propriedade, o que deve
melhorar ainda mais a partir da agregação de valor ao leite, mediante o processo de
agroindustrialização.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/hectare/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2016
24.111
66
6
11,0
10
2.411
0,95
22.905,45
1.908,79

2017
38.340
105
9
11,7
12,25
3.130
0,98
37.573,20
3.131,10

RoseliFelipe
Seintenfuss
S. da Silva
Nerci Class

emeldora@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(51) 3499-1845
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Warmbier

atividade leiteira é consequência do trabalho focado da família que, com o apoio da equipe da
Emater/RS-Ascar, sempre está em busca de conhecimentos e novas tecnologias produtivas.
Com isso, houve um aumento signiﬁcativo na produção de leite, conforme pode ser
observado abaixo.

Porto Mauá/RS
Reservado do Mauá

A família Warmbier é formada por três
gerações: o casal Jacó (74 anos) e Rosina (71 anos),
seu ﬁlho Jairo (51 anos), sua nora Rosane (47 anos)
e seu neto Joares (26 anos).
Quando a família se instalou, em 1996, a
propriedade contava com uma área total de 10,0 ha.
Trabalhavam principalmente com suínos e, em
menor expressão, com soja e milho. Hoje, a
propriedade tem 67,5 ha próprios.
A atividade leiteira na propriedade começou há
Crédito: Emater/RS-Ascar
30 anos (1988), com cinco vacas mestiças
ordenhadas manualmente. Não possuíam luz
elétrica e levantavam às três horas da madrugada para realizar a ordenha. Hoje possuem sistema de
ordenha canalizado e resfriador de expansão direta.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento em melhoramento genético do
rebanho, através da inseminação artiﬁcial. As terneiras são criadas na propriedade até se tornarem vacas,
qualiﬁcando e ampliando o plantel. Outro marco importante foi o investimento em uma ordenhadeira
balde ao pé, em 1993, para facilitar o trabalho e diminuir o tempo da ordenha. No mesmo período, a família
apostou na utilização do pastoreio em pastagens anuais, parando de cortar e buscar forragem,
frequentemente de qualidade duvidosa.
A adoção da silagem de milho em 1998, das pastagens perenes de verão com piqueteamento, em 2005,
e da irrigação em 2015 foi fundamental para se chegar ao patamar produtivo atual. Esse sucesso na
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Produção de leite (l/ano)
Receita (R$/ano)
Produção de leite (l/vaca/dia)

0

2015
27.455
34.924,14
3.050

2016
45.331
48.504,17
5.036

2017
57.500
63.400,90
5.750

Fonte: Emater/RS-Ascar

Charles A. R. Fernantes
Germano T. Büttow
Leni dos S. Froelich
empmaua@emater.tche.br

(55) 3545-1137
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operacionais, capazes de promover a competitividade e a sustentabilidade do empreendimento,
principalmente aquelas relacionadas à imobilização de dinheiro em instalações, cujo retorno
ocorre no médio e longo prazo.
Participaram do Programa Leite Gaúcho, do Governo do Estado, e do “Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural para Promoção da Agricultura Familiar Sustentável na
Cadeia Produtiva do Leite” (da SEAD, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Agrário),
ambos executados pela Emater/RS-Ascar. São muito participativos nos eventos técnicos, dias de
campo e excursões, com o intuito de levar conhecimentos à sua propriedade.
Com isso, houve um aumento na produtividade e na rentabilidade, devido a decisões
corretas e ao planejamento mais assertivo, conforme pode ser observado abaixo.

Crédito: Emater/RS-Ascar

Fa m í l i a

Wathier
Colinas/RS

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Margem bruta (R$/ano)
Margem bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014
42.000
115
12
9,6
16.128,00
1.344,00

2015
61.200
168
14
12,0
24.486,00
2.040,50

2016
90.000
247
19
13,0
37.810,00
3.150,83

2017
108.000
296
20
14,8
50.540,00
4.211,67

Linha Roncador
A família Wathier é formada pelo casal Wilson e Ane; juntos apostaram na produção de leite
como a principal fonte de renda e, com isso, transformaram a sua propriedade.
A propriedade tem 13,4 ha de área total, na sua maioria propícia para o bom
desenvolvimento da atividade leiteira, estando em grande parte coberta com as gramíneas
perenes de verão, tífton e jiggs.
A produção leiteira é o alicerce para as demais atividades praticadas na propriedade, que
desenvolve ainda a piscicultura e a apicultura como fontes alternativas de renda.
Muito importantes para a viabilidade da propriedade são os investimentos realizados pelo
casal em pastagens perenes, na divisão das pastagens (piqueteamento) para o pastoreio
rotativo e a opção pela raça Jersey, devido a sua rusticidade e composição do leite, com teor
mais elevado de sólidos, principalmente de gordura, o que garante boniﬁcação pela indústria.
Importante tem sido também a capacidade da família em tomar decisões gerenciais e

Roseli
Seintenfuss
Lídia
M.M. Dhein
Nerci Class

emcolina@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(51) 3760-1017
(55) 3379-1280
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Fa m í l i a

Weber
F o r t a l e z a d o s Va l o s / R S
L i n h a S a n t a Te r e z i n h a
A família Weber é formada pelo casal Nereo e Ingride, pelos ﬁlhos Diego e Diessica; a ﬁlha é
professora estadual e reside em outro município. A sucessão familiar na propriedade, no
entanto, já está assegurada através do ﬁlho.
A propriedade tem 14,5 ha de área total, sendo 1,5 ha de mata nativa. A família ainda utiliza
mais 16 ha de área arrendada de terceiros para produção. A receita da família provém
unicamente da atividade leiteira, com algum descarte anual de animais para abate. Estão há 23
anos nesta atividade e somente este ano plantaram uma área com soja para efeito de rotação de
culturas e para realizar o pagamento de uma área adquirida recentemente, pois a alimentação
dos animais é feita com silagem de milho (planta inteira e grãos úmidos), tanto na safra normal
como na safrinha, e complementada com ração industrial. A família é muito preocupada com as
questões ambientais e para tanto mantém proteção de mata ciliar no curso d’água que contorna
a propriedade; também realizou obras de proteção de fonte de água que utiliza para

dessedentação animal e mantém controle de erosão nas áreas de cultivo.
O principal fator para o sucesso da propriedade foi o investimento em mecanização, tendo
em vista que o número de animais é grande em relação à disponibilidade de mão de obra, que é
exclusivamente familiar. A família tem dois tratores, sala de ordenha com ordenhadeira
canalizada de oito conjuntos, plantadeira de milho e soja, carreta basculante, espalhador de
adubo a lanço e desensiladeira. Recentemente, foram contemplados com recursos do Fundo
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - Feaper para
instalação de um biodigestor e um sistema de irrigação para 2,0 ha de pastagens.
Destaca-se nesta experiência a melhoria da qualidade de vida da família, expressa na
reforma da casa, aquisição de um automóvel e de uma camioneta, e na redução de esforço físico
na rotina diária através da mecanização. Atribui-se esse sucesso ao empenho da família e às
ações de assistência técnica e extensão rural, de forma continuada, que auxiliam no
planejamento, no uso de tecnologias sustentáveis e na obtenção de novos conhecimentos
através das trocas de experiências nos encontros da Rede Leite, Programa de
Pesquisa-Desenvolvimento que tem o objetivo principal contribuir para o fortalecimento e
viabilidade da agricultura familiar na região Noroeste do Rio Grande do Sul, através do
intercâmbio de conhecimentos entre produtores, pesquisadores, professores e extensionistas
rurais.
A evolução da propriedade pode ser observada abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Produção de leite (litros/ha/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2014/2015
226.800
621
35
17,8
12.600
0,86
195.048,00
16.254,00

2015/2016
273.600
750
38
19,7
15.200
0,97
265.392,00
22.116,00

2016/2017
347.760
953
42
22,7
19.320
1,02
354.715,20
29.559,60

João
M. Mocellin
Roseli
Seintenfuss
NerciClara
ClassD.G. Gonçalves
Dirce M.R. Bergeijer

emcondor@emater.tche.br
emfortva@emater.tche.br
(55) 3
379
-1280
(55)
3328-1191
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Fa m í l i a

Wruck
Pelotas/RS
Colônia Picada Carlos

A família Wruck, constituída pelo casal Jones e
Miria e pelo ﬁlho Tailon, desenvolve a atividade
leiteira em propriedade familiar há 15 anos.
A produção de leite é realizada em 23,5
hectares, dos quais 3,0 ha são cultivados com
pastagem perene de verão e 12,0 ha com pastagem
anual de inverno e milho para silagem. A
alimentação dos animais é complementada pela
utilização de concentrados, formulados conforme as
necessidades e características dos volumosos.
Crédito: Emater/RS-Ascar
A produção de leite iniciou com genética
Holandesa, com produtividade média inferior a 17
litros de leite por vaca/dia. A partir de 2010, iniciaram a introdução de vacas da raça Jersey que, em 2017,
atingiu 55,0% do rebanho.
Em 2017, foram diagnosticados casos positivos de tuberculose no rebanho, obrigando o descarte de 24
animais, motivo da diminuição da produção de leite em 2017. Apesar desse percalço, a família, em função
da sua perseverança, se manteve na atividade e com a manutenção dos índices de produção em níveis
superiores à média da região.
Essa capacidade de superação se deve muito à capacidade de gestão da propriedade e aos
investimentos realizados em melhoramento genético, no cultivo de pastagens e no balanceamento da dieta
das vacas em lactação, com a utilização racional de concentrados. A família começou a participar do
“Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do Estado, e deverá aprimorar seus

controles a partir do acompanhamento mensal da Emater/RS-Ascar.
Ao analisarmos a produção de leite em 2017, podemos identiﬁcar a capacidade de
superação da família, que foi capaz de manter a atividade produtiva, apesar das diﬁculdades
enfrentadas que resultaram no descarte de animais na metade do ano.
A partir do corrente ano, a família deverá retomar o aumento nos indicadores de
produtividade e de renda observados até 2016 na propriedade.
A seguir são apresentados indicadores técnicos e econômicos da atividade leiteira na
propriedade da família Wruck nos últimos três anos.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/hectare/ano)
Preço médio do leite (R$/litro)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)

Fonte: Emater/RS-Ascar
*- Descarte de animais na metade do ano.

2015
170.300
467
25
18,7
15
11.353
0,86
146.458,00
12.204,83

2016
181.228
497
25
19,9
15
12.082
1,18
213.849,04
17.820,75

2017 *
142.157
389
21
18,5
15
9.477
1,07
152.107,99
12.675,67

Rodrigo B. Prestes
empelota@emater.tche.br
(53) 3225-6415
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Fa m í l i a

Zanchetta
Novo Tiradentes/RS
Linha Barro Preto
A família Zanchetta é formada pelo casal Milton (51 anos) e Rosangela (45 anos), e pelos
ﬁlhos Gabriel (24 anos) e Taisa (26 anos). A ﬁlha é casada e não reside mais no estabelecimento
rural; já o ﬁlho Gabriel cursa Tecnologia em Agronegócio, na URI- Frederico Westphalen;
recentemente voltou a residir na propriedade e iniciou o processo de sucessão familiar rural.
A propriedade apresenta um total de 19,4 ha de terras, sendo 12,3 de área própria e 7,1
arrendados de terceiros. O relevo é levemente ondulado, com boa disponibilidade de água e
solos do tipo 2.
A atividade leiteira na propriedade passou a ser a principal fonte geradora de renda nos
últimos anos, após a assistência técnica da Emater/RS-Ascar.
O principal fator para alavancar a produção de leite na propriedade foi o acesso ao crédito
rural orientado pela equipe da Emater/RS-Ascar, que permitiu a aquisição das matrizes leiteiras,
a construção da sala de ordenha e do galpão de alimentação e a aquisição de trator agrícola.
Com as matrizes, adquiridas no ﬁnal de 2014, houve um incremento de produção na

propriedade, possibilitando que a família parasse com o plantio de lavouras de grãos, como a
soja. A nova sala de ordenha e o galpão de alimentação facilitaram a rotina diária de manejo dos
animais e a rotina de ordenha, contribuindo também para melhorar a qualidade do leite,
enquanto que o trator facilitou a implantação e o manejo das pastagens no momento
recomendado pela assistência técnica.
A família participa do “Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do Governo do
Estado; assim, através do acompanhamento da extensão rural, deverá aprimorar seus processos
de gestão da propriedade.
Em 2017, a propriedade tornou-se Unidade de Referência do “Projeto para o
Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite” - SisLeite, desenvolvido pela
Emater/RS-Ascar, aprimorando aspectos relacionados ao planejamento forrageiro, ao manejo de
pastagens e ao balanceamento da dieta alimentar do rebanho.
Estas técnicas contribuíram signiﬁcativamente para o aumento na produção e produtividade
da propriedade; as novas instalações, juntamente com as adequações nas rotinas de ordenha e
de higienização dos equipamentos, melhoraram muito a qualidade do leite, conforme consta na
tabela abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produção de leite (litros/vaca/dia)
Receita bruta (R$/ano)
Receita bruta (R$/mês)
Contagem bacteriana total (UFC/ml)
Contagem de células somáticas (CS/ml)

Fonte: Emater/RS-Ascar

2015
108.000
296
20
14,8
104.338,98
8.694,92
718.000
610.000

2016
150.000
411
26
15,8
166.666,67
13.888,89
150.000
260.000

2017
234.000
641
30
21,4
257.400,00
21.450,00
90.000
140.000

Ivan
IvanPasa
Pasa
Luciano Schievenin

emvmaria@emater.tche.br
emvmaria@emater.tche.br

emnovtir@emater.tche.br

(54)
(54)3359-1101
3359-1101

(55) 3797-1093
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Fa m í l i a

Zandoná
F a g u n d e s Va r e l a / R S
Linha Marquês do Herval
A família Zandoná é formada por Leinor e Rosiclé, os ﬁlhos Gustavo e Fernanda e os pais de
Leinor, Ivo e Irma, além do tio Egídio.
Tem na produção de leite a sua principal fonte de renda. Na propriedade de 31,0 ha de área
útil, 15,0 ha são utilizados para produção leiteira. Como atividades secundárias, trabalham com
suinocultura, pecuária de corte e milho.
Há cerca de 30 anos a família produz leite. No entanto, foi apenas em 2010 que decidiram
investir e proﬁssionalizar a atividade, quando construíram novas instalações, com incentivos do
“Programa de Impulsão Agropecuária” política pública municipal. A família busca
constantemente capacitação e orientação técnica da Emater/RS-Ascar e da cooperativa da qual
são associados.
Com as novas instalações e a melhoria da genética do rebanho, a família obteve os primeiros
resultados, trabalhando em um sistema de produção de leite onde a silagem de milho era a

principal fonte de volumoso. De 2010 a 2014, passaram de cerca de 170 para 560 litros de leite
produzidos ao dia, um aumento de 230% em quatro anos. A partir desse momento, a produção
se manteve praticamente estável até 2016. Neste ano, a família procurou a Emater/RS-Ascar
para melhorar os resultados que já obtinha com a produção de leite, uma vez que já contava com
infraestrutura e genética de alta qualidade, além de conhecimento e experiência na atividade.
A partir de 2017, a família iniciou um trabalho com a extensão rural para intensiﬁcar a
produção leiteira, convertendo o sistema de alimentação para à base de pasto com
suplementação, ingressando no “Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar”, do
Governo do Estado. A partir daí, ampliaram as áreas de pastagens perenes com o plantio de
Tífton 85 e introduziram trevos vermelho e branco, melhoraram o manejo do solo, o
planejamento forrageiro e o manejo da pastagem, através do pastoreio rotativo. Paralelamente,
foi modiﬁcado o manejo da dieta do rebanho, e a pastagem passou a ser o principal componente
da alimentação das vacas. A silagem de milho e o feno passaram a ser utilizados
estrategicamente, de forma suplementar, para suprir a falta de pastagens, e o concentrado foi
usado racionalmente para permitir a expressão do potencial produtivo dos animais. Tudo isso
esteve aliado ao controle econômico da atividade, utilizando os dados registrados mensalmente
para auxiliar na tomada de decisões.
Com essas mudanças, a família obteve bons resultados, com baixo custo de produção,
estimados em R$ 0,68 por litro de leite produzido, incluindo taxas e depreciações, em 2017,
elevando a produtividade em 25% no último ano, conforme pode ser observado abaixo.

Indicadores
Produção de leite (litros/ano)
Produção de leite (litros/dia)
Vacas em lactação (número)
Produtividade (litros/vaca/dia)
Área utilizada com leite (hectares)
Produção de leite (litros/hectare/ano)

2016
213.476
585
31
18,9
15
14.232

2017
265.851
728
31
23,5
15
17.723

Var.%
25%
25%
0%
25%
0%
25%

Fonte: Emater/RS-Ascar

RoseliLeandro
Seintenfuss
C. Ebert
Nerci Class

emfagvar@emater.tche.br
emcondor@emater.tche.br
(54) 3445-1035
(55) 3379-1280
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investimentos na aquisição de equipamentos e a construção da sala de ordenha. Em 2014, foi
instalado sistema de irrigação de pastagens e, a partir de 2016, foram efetuadas mudanças no
sistema de produção, até então à base de pasto com suplementação, para conﬁnamento em
galpão do tipo compost barn.
Desde os anos 2000, a produção da família aumentou signiﬁcativamente, ampliando a renda
e viabilizando a permanência dos produtores na atividade. Além disso, a organização da divisão
do trabalho, liberando duas famílias por ﬁnal de semana, permite maior mobilidade e vida social
para os envolvidos. A deﬁnição do pró-labore mensal permitiu uma garantia de renda mínima
mensal para as famílias.
Abaixo, observa-se a evolução da produção desde 1996 até os dias atuais.
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Zotti
Tu p a n c i d o S u l / R S
Sede Piva
A família Zotti é formada por Terezinha (80 anos) e três ﬁlhos: Jair (e esposa), Claudecir
(esposa e dois ﬁlhos) e Valdecir (esposa e três ﬁlhos). Os três ﬁlhos moram na propriedade, em
casas separadas, mas trabalham em conjunto na atividade leiteira, a principal da propriedade.
Recentemente, introduziram escala de trabalho nos ﬁnais de semana, com apenas uma família
envolvida nos sábados e domingos.
A propriedade tem 41,0 ha próprios e 14,0 ha arrendados, sendo 17,0 ha de milho para a
produção de silagem e 4,0 ha de tífton para produção de feno.
A produção de leite iniciou nos anos de 1995-1996, com a participação de curso de
capacitação no Centro de Treinamento da Emater-RS/Ascar de Nova Petrópolis e,
posteriormente, no Centro de Treinamento de Erechim.
Em 2000, foram implantadas as primeiras áreas de pastagens perenes e foi ampliado o uso
da Inseminação artiﬁcial, com cria das novilhas na propriedade. Em 2002, foram realizados

800

25
20

600

15

400

10
200

5

0

Vacas em lactação (nº)
Produção de leite (l/vaca/dia)
Produção de leite (l/dia)

1996
8
4,1
33

2000
12
13,9
167

2016
34
18,3
622

2017
38
28,7
1091

0

José Miotto
Vilmar W. Leitzke
emtupanc@emater.tche.br
(54) 3676-9058
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