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RESUMO 

 

A produção de leite nos últimos anos vem aumentando numa forma bem 

considerável, possibilitando a melhoria da qualidade de vida do produtor e uma renda 

ficha mensal. Muitos produtores de leite não têm conhecimento sobre o quanto seu 

produto está custando, sendo que somente a alimentação dos animais pode chegar a 

70% dos custos totais de produção. Baseado nisto, foi implantado este projeto para 

analisar os custos de produção de leite com quatro fontes de alimentação (pastagens, 

suplementação, silagem de milho ou silagem de sorgo). Com o objetivo de avaliar qual 

fonte de alimentação se tornaria mais viável financeiramente e produtivamente. O 

experimento teve duração de 45 dias e foram utilizados oito bovinos da raça 

Holandesa, separados por dois lotes homogêneos (tempo de lactação, peso do animal 

e média de produção) de quatro animais, com média de produção de 25 litros. Foram 

fornecidas dietas contendo pastagem+10Kg de silagem de milho+ 2Kg de ração 

comercial (T1) e contendo pastagem+10Kg de silagem de sorgo+ 2Kg de ração 

comercial (T2). Sendo que ambas silagens desde o plantio, manejo e processamento 

foram realizadas na propriedade. Para comparação de custos de produção das 

silagens analisadas, as variáveis analisadas foram sementes, adubo e calagem. Já 

para avaliação da forragem foi analisada a produção de MS/ha e a qualidade 

bromatológica das silagens, onde as amostras foram analisadas em laboratório 

certificado. Durante o experimento foi realizado, a cada sete dias a pesagem da 

produção dos animais e a comparação de custos produção entre os tratamentos. Para 

fins estatísticos, o experimento ainda está sendo conduzido e os resultados são 

parciais. Os resultados indicam que a silagem de sorgo (T2) é superior, por ter seu 

custo de produção mais barato, ter produção de MS/há-1 bem próxima a do milho, boa 

aceitação pelo gado e manter estabilizada a produção leiteira. 

 
Palavras- chave: Milho; sorgo; custo; pastagens. 
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ABSTRACT 

 

Milk production in recent years has been increasing in a very considerable 

way, making it possible to improve the quality of life of the producer and a monthly 

income. Many dairy farmers are unaware of how much their product is costing, 

with only animal feed accounting for up to 70% of total production costs. Based 

on this, this project was implemented to analyze the costs of milk production with 

four sources of feed (pasture, supplementation, corn silage or sorghum silage). 

In order to assess which source of food would become more financially and 

productively viable. The experiment lasted 45 days and eight Holstein cows, 

separated by two homogeneous lots (lactation time, animal weight and average 

production) of four animals were used, with an average production of 25 liters. 

Diets containing pasture + 10 kg of corn silage + 2 kg of commercial feed (T1) 

and containing pasture + 10 kg of sorghum silage + 2 kg of commercial feed (T2) 

were provided. Since both silages since planting, handling and processing were 

carried out on the property. To compare the production costs of the analyzed 

silages, the analyzed variables were seeds, fertilizer and liming. For the 

evaluation of the forage was analyzed the production of DM / ha and the 

bromatological quality of the silages, where the samples were analyzed in a 

certified laboratory. During the experiment was carried out, every seven days the 

weighing of the production of the animals and the comparison of production costs 

among the treatments. For statistical purposes, the experiment is still being 

conducted and the results are partial. The results indicate that sorghum silage 

(T2) is superior because its production costs are cheaper, have DM / ha-1 

production very close to maize, good acceptance by cattle and maintain milk 

production stabilized. 

 

Keywords: Corn; sorghum; cost; pastures. 
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1. INTRODUÇÃO 

A silagem de milho é tida como padrão e, geralmente, considerada 

referência para comparação de valor com outras silagens. Contudo, sua 

produtividade e qualidade são incertas de ano para ano por serem influenciadas, 

dentre outros fatores, pela disponibilidade de água no solo. Nesse contexto, o 

sorgo é uma cultura promissora, devido ao sistema radicular desenvolvido e 

outras características relacionadas à resistência à seca, sendo favorecido seu 

cultivo na safrinha, com menores riscos do que na cultura do milho, a tolerância 

à seca faz do sorgo uma das espécies preferidas para o cultivo na safrinha. 

O Brasil é o 5º maior produtor de leite em nível internacional, ficando 

apenas atrás da Índia, Estados Unidos da América, China e Paquistão. É 

importante salientar também a participação de países como a Nova Zelândia, 

Uruguai e Argentina no mercado leiteiro. 

No Brasil, o leite é um dos seis produtos mais importantes da agropecuária 

brasileira, sendo essencial no suprimento de alimentos e na geração de emprego 

e renda para a população. Estudos afirmam que desde o início da década de 90, 

a atividade leiteira tem passado por grandes transformações no nosso país, 

buscando tornar-se competitivo e inovador no mercado global, focando na 

produção em escala com qualidade, agregação de valor e industrialização de 

produtos diferenciados.   

Como característica peculiar, a produção leiteira nacional conta com 

grande diversidade estrutural. A heterogeneidade demonstra-se tanto nos 

sistemas de produção aos aspectos ligados a alimentação do rebanho e 

qualidade do leite. 

Principalmente na Região Sul do Brasil, destaca-se o sistema de 

produção familiar. A produção de leite consolidou-se como atividade âncora na 

composição da renda dos pequenos agricultores, impactando no 

desenvolvimento regional, principalmente por fatores ligados a absorção de mão 

de obra, grande alcance social e agregação de valor na propriedade, 

possibilitando o uso de terras de qualidade inferior para o desenvolvimento dessa 

atividade. 
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No ano de 2016 o estado de Santa Catarina passou a ocupar o 5° lugar 

na produção de leite com uma produção de 2,43 bilhões de litros ultrapassando 

o estado de Goiás que ocupava está colocação passando para 6 colocado com 

uma produção de 2,31 bilhões. Cerca de 75% da produção de leite de Santa 

Catarina é da região Oeste. 

O objetivo desse trabalho foi de avaliar fontes de alimentação (silagem de 

sorgo ou de milho) e sua influência na produtividade e no custo de produção da 

propriedade. Bem como, avaliar a possibilidade de substituição da silagem de 

milho pela de sorgo ou a consorciação da plantação para redução de custos. 

 

2. OBJETIVO 

 

O experimento teve como objetivo avaliar os níveis de produção e 

econômicos de vacas leiteiras alimentadas concentrados, pastagens e silagens 

silagens de milho (Zea Mays) ou sorgo (Sorghum bicolor).  
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3. DESCRIÇÃO DO LOCAL DO ESTAGIO 

 

O experimento foi conduzido na propriedade do senhor Moacir Luiz 

Contini, no município de Rio das Antas, localidade da linha Rio Preto. A 

propriedade é familiar, conduzida pelo proprietário, esposa e filho que realizam 

todas as atividades na propriedade. 

A área agricultável é 32 hectares, na qual são praticadas as atividades de 

plantio de milho, hortaliças em geral e criação de gado de leite, sendo está última 

a principal atividade da propriedade. 

Em ambas culturas (milho e sorgo) o sistema adotado na propriedade foi 

o manejo de plantio direto, onde são adotadas todas as práticas 

conservacionistas usado uma camada de palhada de restos culturas que foram 

manejadas de forma que evitasse erosão, lixiviação e nem a queima de 

sementes por insolação. 

 

4. MATERIAL OU METODOS 

 

4.1 PRODUÇÕES DO MILHO SILAGEM 

 

Para a produção do milho foi utilizado a variedade Biomatrix – 3066, que 

foram utilizadas analises de solo para avaliar o nível nutricional do solo para a 

implantação da cultura. Segundo França e Coelho (2001), para que tivesse um 

bom desenvolvimento e não sofresse por falta de nutrientes em sua fase de 

crescimento, no plantio foi utilizado na adubação de base 4 sacos de N-P-K 

formulação 9-33-12. Após a sua germinação das plantas chegando no estágio 

que fosse possível ser feitas as práticas de aplicação de nitrogênio que seriam 

6 sacas por h-1 quando a planta estava num estágio de crescimento em V4 ou 

quatro folhas verdadeiras. Optou-se pela escolha dessa variedade por causa de 

seus rendimentos, e sua resistência a doenças uma delas a Cercosporiose 

(Cercospora zeae-maydis), posteriormente foi realizado tratamento 

preventivocom fungicida (Opera) de princípio ativo (EPOXICONAZOL), deixando 

as plantas com aparência verde e saudável até a época da colheita (Figura 1).  
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Fonte: plantio direto.com – 2017 
 

Foi tomado como base para a colheita a maturação dos grãos que seria 

duro ou ponte de farináceo do grão com amido ou afirmando dureza no corte e 

não havendo mais percas de amido ou substancia leitosa. Esta variedade 

apresenta uma produção média de 60 toneladas por hectare, assim dando ao 

produtor alimentação por alguns meses para seus amimais.  

 

4.1.1. Densidade de sementes por hectares de milho 

 

A propriedade adota o sistema de 70,000 mil plantas por hectare, que 

corresponde a 4 sementes por metro com uma distância entre filas de 70 cm 

facilitando o manejo de tratamentos culturais (Sangoi, 2000) e colheita e também 

dando um bom espaço para as plantas se desenvolverem e ter um bom âmbito 

de sanidade as plantas, assim causando menos inoculo de doenças (Figura 2). 

O cálculo de plantio sementes por metro de linha corresponde a seguinte 

formula: 70,000*0,70/10,000= 4,9 s/m.  

Antes de dar o início do plantio são feitas todas as práticas de regulagem 

da semeadoura escolha de discos conforme a tamanho da semente, 

sincronizando as engrenagens que fazem dar o movimento do sistema mecânico 

com a combinação recomendada pelo fabricante SFILLR.  

Figura 1 - Lavoura sem sinas de Cercosporiose 
(Cercospora zeae-maydis) 
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A semeadoura da marca sfill tem 3 linhas ano 2012 serie 2000 conduzida 

no sistema hidráulico, aonde todo seu processo de plantio se dá quando e 

largada ao chão e suas rodas matrizes começam a movimentar seu sistema 

mecânica para a liberação das sementes. Suas rodas tem um diâmetro de 1,50 

cm, que fazem dar uma proporão de 7,35 sementes por giro nas 3 linhas. Essa 

plantadeira tem capacidade média em 8 horas de serviço plantar 5 a 8 hectares 

dependendo da declividade do terreno. No experimento foi levado em torno de 

2h 15 minutos para o plantio. Com a utilização de um trator Valmet 685 4x4, que 

é utilizado para todas as práticas culturais da propriedade. 

 

Fonte: plantio direto.com – 2017 

 

4.2 PRODUÇÃO DE SORGO 

 

E para a cultura do sorgo foi utilizado a variedade Sorgo Biomatrix 6010, 

aonde foi utilizado a mesma análise de solo do milho para a cultura do sorgo pos 

a única etapa que não foi feita foi a utilização de adubação para o plantio. Só foi 

feito a aplicação de nitrogênio quando a planta estava num estágio de V3 de 

crescimento e a segunda dose em V8 para dar uma maior de produção de massa 

verde. O sorgo foi escolhido também pelo seguinte fato de ser uma época tardia 

Figura 2  - Densidade de palntas por hectares 
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e aonde acontecem grandes déficits de chuvas e altas temperaturas, e por ser 

uma planta mais tolerante a seca EMBRAPA (2008), e sendo capaz de produzir 

uma silagem de boa qualidade comparados se fosse ser plantado uma outra 

cultura de verão como o capim Sudão utilizado para pastejo. 

 

4.2.1. Densidade de plantas por hectares de sorgo 

 

A densidade do plantio de sorgo pode várias muito com a variedade que 

vai ser plantada, que pode ser de 100 a 200 mil plantas por hectare. Mas no caso 

da propriedade que foi feito o experimento foi utilizado uma quantidade de 160 

mil sementes por hectare, totalizando 11,2 sementes por metro de linha 

dependendo da disponibilidade de nutrientes do solo (Figura 3). Por ser uma 

semente muito pequena deve ser analisado muito a profundidade da semente 

na hora do plantio que não pode passar dos 3,5 a 4,0 cm de profundidade com 

uma distância entre filas de 70 cm de distância, EMBRAPA MILHO E SORGO 

(2014). 

Sementes por metro de linha: 160,000 * 0,70 / 10,000 = 11,2 s/m 

 

Figura 3 Lavoura de sorgo 
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Fonte: Rafael – 2017 

 

4.3 PRODUÇÃO DE SILAGENS 

 

O processo de ensilagem adotado nas duas culturas foram o mesmo, mas 

com custos diferenciados (Tabela 1 e 2), como o tamanho de corte a velocidade 

a compactação, altura do corte do solo o silo e modelo de silo utilizado também 

foi igual para as duas variedades, aonde o modelo de silo para armazenagem 

utilizado foi a trincheira (Figura 4). Pelo fato de ser um silo de mais fácil 

compactação por não haver percas laterais por escorrimento da silagem, a 

propriedade opta por não usar o inoculante por uma questão de custo e reserva 

de alimento que a mesma sempre tem em estoque. 

 O silo leva em torno de 60 dias para ser aberto para a retirada da silagem 

paras os animais ele precisa deste tempo para gerar o processo de fermentação, 

que acontece pela forma de anaeróbica sem a presença de ar para não 

acontecer o processo de deterioração da silagem (WOOLFORD, 1990). Para 

que isso não acontecesse a compactação do silo era constante durante as 8 

horas de colheita outro trator terceirizado pela propriedade realizava o processo 

de compactação da mesma. 
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Figura 4 Silo trincheira 

 

Fonte: www.ensilagem.com.br 

 

Para o critério de corte da silagem de milho ocorreu quando a lavoura 

encontrava-se em estádio fenológico de grão farináceo a duro (R5) (Figura 5), 

aos 100 dias após a emergência das plantas. A forragem produzida foi colhida e 

processada com o auxílio de uma ensiladeira marca JF-Z10®, tocada pelo trator 

da propriedade um Valmet 685 4X4 que levou em torno de 8 horas para fazer o 

corte da silagem com uma rotação de 1800 rpm (rotação por minuto), numa 

velocidade média de 6 a 8 km/h dependendo da declividade do terreno. A 

ensiladeira foi regulada para picagem das plantas a um tamanho de partícula 

médio entre 8 e 12 mm de diâmetro (MARI e NUSSIO,2002), e uma altura de 

corte entre 15 e 20 cm do chão para não recolher restos culturais de outras 

plantas invasores e não colher material muito fibroso de difícil digestibilidade 

para os animais, a compactação do silo era constante para que houvesse a 

retirado do ar entre as partículas do silo.  
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Figura 5: Ponte de colheita dos grãos 

 

Fonte: www.pioneersementes.com.br 

 

Para o sorgo foi utilizado a mesma teoria a partir da hora que o grão 

chegasse ao ponto farináceo ou tivesse uma forma de amido em sua 

consistência e que o pé de sorgo não secasse muito também assim tornando 

uma silagem muito seca e de pouca palatabilidade para os animais EMBRAPA 

MILHO E SORGO (2014).  

Após todo esse manejo de plantio e colheita teve como objetivo avaliar 

seus valores nutricionais que seria nutriente digestíveis totais (NDT) e também 

avaliar a produção de leite e seus devidos custos viabilizando o produtor 

minimizar custos na sua produção. 
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Tabela 1: custo de produção e colheita (milho). 

Produto Kg ou horas Valor unitário Valor R$ 
Sementes Bm 3066 22 kg 740 740,00 
Plantio 2:15 hrs 120,00 258,00 
Adubação 9:33:12 5L 56 280,00 
Herbicidas 2L 25,00 50,00 
Ureia 6sc 50,00 300,00 
Fungicida 1 L 120,00 120,00 
Horas de trator 
para aplicação 

3 120 360,00 

Colheita completa 8:00hrs 2 
tratores 

120,00 1920,00 

Total   4,028,00 

 

Tabela 2: custo de produção sorgo e colheita. 

Produto Kg/L ou horas Valor unitário Valor R$ 
Semente sorgo 2 sc 190,00 380,00 
Horas de plantio 2:15 120 258,00 
Herbicida 2l 19 36,00 
Ureia 8kG 50,00 400,00 
Colheita 4:00 / 2 tratores 120 960 
Total   2034,00 

 

4.5 PRODUÇÃO DE PASTAGENS E MANEJO 

 

O modelo utilizado pela propriedade é o sistema rotacionado, as vacas 

são encaminhadas para os piquetes logo após a ordenha.  

Os piquetes são todos eles dimensionados para que as vacas tenham a 

disponibilidade de 30 m² por animal, para que haja uma boa quantidade de 

alimento na área e menor competitividade por alimentação. 

A propriedade disponibiliza de 60 piquetes (Figura 6) que totaliza 7,2 ha, 

eles são dimensionados na seguinte maneira 1 piquete durante o dia, e outro 

para noite, tornando novamente ao mesmo piqueto só após dar o rodizio de 

todos os piquetes, após a saída do piquete e feita a adubação com dejetos 

suínos, caso aja sobras de alimentação e feito a roçada para não haver 

pastagens passadas até a nova entrada dos animais do mesmo para que não se 



21 

 

 

deixe de fazer a entrada a cada 30 dias nos piquetes novamente  (Corsi & 

Nussio, 1992), assim acarretando em aumento de custos para a produção, 

(Tabela 3). 

Figura 6: Imagem ilustrativa de piquetes 

  
 

Fonte: pastejo rotacionado – 2014 
.  

Tabela 3: Custo de manejo das pastagens par a cultura de inverno. 

Produto Kg ou horas Valor unitário Total 
Hrs adubação 8 120 hrs 960,00 R$ 
Manejo cerca 4 hrs 32 hrs 128,00 R$ 

Sementes 7,2ha-1 200 kg 1,00 kg 1,440,00 R$ 
Total   2,528,00 R$ 

 

Os piquetes são formados por duas ou variedades de gramíneas: Tifton 

85 (Cynodon spp.) e Azévem (Lolium multiflorium) e a leguminosa Trevo 

Vermelho (Trifolium pratense L.)  

A escolha adotada por essa alimentação foi tomada pelos seus teores de 

proteína que as plantas possuem que a gramínea Tifton 85 pode chegar até 

13,5% Proteína Bruta (PB), o azeven chegando até 22% de Proteína Bruta (PB) 

e o trevo vermelho tendo de 16 até 18% de Proteína Bruta (PB) o que 

corresponde a uma alimentação de excelente qualidade para os animais Lima 

e Vilela (2005). 
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Foi adotado por esse sistema de pastagem por eles obterem ótimos níveis 

nutricionais e uma grande quantidade massa, resistência ao pisoteio, o que gera 

mais alimento e maior produção de matéria verde e seca para os animais (Figura 

7). 

 

Figura 7: Consorcio de pastagens 

 

Fonte: manejo de pastagens – 2014  

 

4.5.1 Custos da alimentação da propriedade 

 

Uma das coisas que mais condena o lucro final da produção de leite é 

alimentação dos amimais que pode chegar até 60% (PEDROSO 2008, se não 

for bem manejado. 

A produção de milho ficou com um custo de 3,028,00 reais por hectares, 

o sorgo com uma base de 2,034,00 por hectares, pastagens de inverno 2,528,00 

reais (tabelas 1,2 e 3). Formou-se o cálculo do custo por quilo da alimentação 

dos animais (Tabela4). 

Tabela 4: Custo por quilo da alimentação animal. 

Produto 
Quantidade 
produzida 

Custo Total por kg 

Milho 50,000 toneladas 4,028,00 0,080 
Sorgo 45,000 toneladas 2,034,00 0,042 

Pastagem 13,000 toneladas  2,528,00 0,002 
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4.6 Animais e manejo de alimentação  

 

Para esse projeto foram utilizadas oito vacas da raça holandesa, ambas 

na terceira gestação com média de peso vivo 550 a 650 kg, aonde foram 

separadas em dois lotes de quatro animais. Cada lote recebia pastagem a 

vontade +2 kg de concentrado p/ cada litro de leite produzido acima dos 15 litros 

de leite + 12kg silagem de milho (T1) ou 12kg sorgo (T2). Os animais recebiam 

o concentrado e a silagem duas vezes ao dia, após a ordenha da manhã (6h 30) 

e tarde (17 h). 

4.61 Formaçõe de plantel 

Nos dias atuais a propriedade conta 40 animas das raça holandesa, giro-

lando pardo suíço, deste 40 animais 15 estão em descanso para uma nova 

lactação, e os outras 25 animais em lactação com uma média diária de 20 litros 

totalizando uma coleta de 500 litros de leite por dia, neste plantel e realizado dois 

sistemas de manejo de cobertura dos amimais as 20 melhores vacas são 

inseminadas e outras 20 levadas a monta natural com touro da raça Red Angus, 

as vacas que são inseminadas 10 delas recebem sêmen sexado e outras 10 

sêmen convencional. 

Todo o processo de produção de bezerras e novilhas são produzidas na 

propriedade e os bezerros da raça Red Angus se mantenha na propriedade até 

atingirem uma faixa média de 200 kg, e são vendidos para terceiros para a 

terminação. 

 

4.6.2 Conduções da alimentação 

 

Foi iniciado o experimento que teve por objetivo fornecer para os animais 

as mesmas quantidades de silagem e a mesma quantidade de concentrados 

paras elas que as medidas seria 12 quilogramas de silagem de milho e sorgo e 

para cada litro de leite produzido acimas dos 15 litros, 2,5 quilogramas de ração 

(Emile & Barrière (1992), mas a propriedade fez uma adaptação de 1 quilograma 

para cada litro de leite produzido. 
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As ordenhas sempre procuram-se ser feitas nos mesmo horários as 6:30 

da manhã e as 17:00 a tarde essa medição era feita sempre semanalmente para 

que se fosse necessário fazer o ajuste do suplemento das vacas até elas 

atingirem um pico de lactação instável aonde produtor estabilizasse o 

fornecimento de suplemento. 

 

4.7 MANEJO DE ORDENHA 

 

O manejo de ordenha era formando por diversas práticas aonde as vacas 

eram ordenhadas duas vezes ao dia e tinha as seguintes forma de manejo 

adotada pela propriedade para atingir os níveis de qualidade do leite exigido pela 

empresa que faz a coleta diária. 

· Fechamento das vacas em suas cocheiras; 

· Contenção de suas pernas; 

· Limpeza de tetos e úbere; 

· Pré-dipping; 

· Ordenha das vacas  

·  Pós -dipping; 

 

4.7.1. Fechamento das vacas em suas cocheiras 

 

Segundo Netto Francelino Goulart da Silva (2006) a estabulação das 

vacas consiste em fechar as vacas no estabulo para receber a alimentação e 

fazer a devidos procedimentos de ordenha para que a vaca possa se alimentar 

de sua dieta balanceada e de seus devidos procedimentos, nesse manejo de 

ordenha e separada as vacas que tenham algum tipo de problema como a 

mastite, essas são separadas e deixadas por último assim evitando que não haja 

problema de contaminação a outras vacas já que e um bactéria de fácil 

transmissão. 
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4.7.2. Contenção de pernas 

 

A contenção das pernas das vacas consiste em usar uma manilha nas 

patas para evitar que o animal retire de seus tetos o equipamento de ordenha e 

também possa dar coice no responsável pela ordenha BRESSAN (1997). 

 

4.7.3. Limpeza de tetos e úbere  

 

A limpeza do úbere e tetos deve ser feita para a retirada de lama e fezes, 

quando o animal permanece em decúbito lateral, que é quando a animal 

permanece deitado deve-se fazer lavagem com agua corrente. Mas se isso não 

ocorrer pode-se usar produtos específicos para a higienização dos tetos que 

também ajudara o animal a liberar o leite. 

 

4.7.4. Pré- dipping 

 

O manejo de pré-dipping consiste na limpeza e desinfecção das tetas das 

vacas que acontece na seguinte forma primeiramente o produtor faz a lavagem 

das tetas e o teste da caneca de fundo preto para ver se a vaca está com grumos 

(mastite) inflamação causa na glândula mamaria por diversos fatores clínicos ou 

ambientas causado uma alta elevação das células somáticas (CCS) e fazendo o 

leite perder a qualidade e a perca de valor pago em litro, e podendo transmitindo 

mastites para os outros amimais que estão sadios. Quando isso acontece 

devemos tomar alguns cuidados espécies na hora do manejo da ordenha como 

deixar as vacas contaminadas por último e fazer uma boa desinfecção dos 

aparelhos de ordenha após a ordenhar as vacas com esse tipo de problema 

(ROSA et al., 2009). E depois desse processo foi utilizado uma solução acida 

para a desinfecção do teto e secado com papel toalha para poder iniciar a 

processo de ordenha todo esse processo também estimula a vaca para a 

liberação do leite (SANTOS & FONSECA, 2007). 
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4.7.5. Ordenha das vacas 

 

A ordenha das vacas pode-se acontecer de duas formas mecânica e 

manual muito pouco utilizada nos dias de hoje, depois de todos os 

procedimentos acima citados as vacas estão prontas para a ordenha aonde o 

produtor pode fazer a retirado do leite do animal KRUG (1993). 

 

4.7.6. Pós–dipping 

 

O pós-dipping consiste no manejo pós ordenha que e a aplicação de iodo 

sobre a s superfície do teto da vaca com uma camada de um produto a base de 

iodo que faz a proteção do esfíncter (SANTOS & FONSECA, 2007). Esse 

processo e realizado em todas as vacas para não ter problema de contaminação 

por mastite após a ordenha das vacas por seu canal permanecer aberto em torno 

de 1:00 a 1:30 aberto após a sua ordenha (SILVA et al., 2002) 

 

4.7.7. Horário de ordenha 

 

Na parte da manhã as vacas eram ordenhadas as 6:30, tendo em média 

de tempo de ordenha de 5 minutos cada vaca após os procedimentos citados 

pronto levando em torna de 40 minutos para deixar as 8 vacas ordenhadas e 

prontas para retornar a pastagem de volta.   

No período da tarde eram realizados todos os procedimentos normais 

para começar a ordenha que tinha por início as 17:00 horas, a após o termino as 

vacas retornavam ao novo piquete de pastagens que também tinha 

disponibilidade de agua.  

Durante esse período de ordenha as vacas eram alimentadas com a 

silagem de milho e sorgo e a suplementação que seria a ração 18% adicionada 

e bicarbonato de sódio (efeito tampão), após elas se alimentarem e o pós-dipping 

estar pronto os animais tornavam ao pasto (SMITH et al., 2002). 
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4.7.8 Custos do pré e pos-dipping mensal 

 

Esse custo é um dos fatores que impacta muito na produção de leite 

(Tabelas 5 e 6), se as atividades de higienização não forem corretas acarretara 

em perca de qualidade e valor em litro de leite pago ao produtor levando ao 

produtor ter uma perca de até 0,7 centavos em litro para os produtores 

conveniados a empresa Tirol. 

Tabela 5: Custos de produtos de pré - dipping 

Produtos Quantidade mensal Valor mensal 
Espuma 5 L 74,50 R$ 

Hexiderme 5 L 51,50 R$ 
Papel toalha maço de 

5000 folhas 
2  48,00 R$ 

Total   174,00 R$ 

 

Tabela 6: custo pós – dipping. 

Produtos Quantidade mensal Valor mensal 
U- 20 5 92,75 R$ 

Oxi- Clean 50 5 51,50 R$ 
A- 100 5 49,50 R$ 

Total  193,75 R$ 
 

4.7.9 Custos da dieta animal (concentrado e volumoso) 

 

Em qualquer situação que se encontre o mercado do leite o custo pode 

de produção pode variar de 40 a 60% aonde isso vai determinar o fracasso ou 

sucesso da propriedade (PEDROSO 2008), seja ele em pastagens ou 

confinamento. 

Os animais submetidos ao teste começaram a receber a alimentação, e a 

serem avaliados como seria suas reações de produção se iriam produzir as 

mesmas quantidades de leite com as silagens diferenciados e concentrado 

comercial e pastagens que seria (T1) silagem de milho + concentrado + 

pastagens, (T2) silagem de sorgo + concentrado + pastagens. 
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Tabela 7: Custos de produção com alimentação e seus devidos valores em 

reais. 

Fonte alimentar Custo Total 
Silagem de milho  
12 kg/animal 

0,080 0,96 

Silagem de sorgo  
12 kg/animal 

0,042 0,50 

Ração 2 kg/ cada litro produzido acima de 
15L 

0,99 9,90 

Pastagens 50kg/animal 0,02 1,00 
 

· Custo da alimentação silagem de milho + pastagem + ração 

comercial = 11,86R$; 

· Custo da alimentação silagem de sorgo + pastagem + ração 

comercial = 11,40R$; 

· Vacas com média de 25 litros de leite a 0,9998 centavos preço do 

dia = 24,99R$; 

Trat. (1): 11,86 - 24,99 = 13,13 R$; 

Trat. (2): 11,40 – 24,99 = 13,59 R$: 

Diferença de 0,46 centavos por animal dia numa lactação de 300 dias 

numa média de produção de 4,500 litros totaliza 2,070 reais por animal a mais. 

 

5. RESULTADOS 

 

A tabela 8 vai demostrar os resultados do gasto de alimentação e pré e 

pós – dipping, assim demostrando qual das alimentações seria mais viável para 

a produção e manejo da propriedade. 

Tabela 8: custo final da produção de leite com alimentação e manejos de 

higienização. 

Alimentação Valor em reais dia Custo dia higienização Total 

Trat. 1 13,30 0,40 12,90 
Trat. 2 13,59 0,40 13,19 

 

Os resultados mostram que os animais alimentados com a silagem de 

sorgo, mais a utilização de todos os produtos de higienização e mais rentável a 
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utilização de silagem de sorgo mesmo produzindo 10 toneladas a menos que o 

milho ela ainda e rentável. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A fase de alimentação e higienização dos testos dos animais, e a fase que 

que mais gera gastos. Assim e de suma importância que haja manejo de 

alimentação e de orientação técnica para a atividade possa obter sucesso e 

lucratividade, e de suma importância para qualquer empreendimento de bovinos 

de leite ou de qualquer outra atividade a assistência técnica, e que o produtor 

tenha acesos a tecnologia e literatura para obter muito mais lucro e produção 

doas animais. 
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