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Apresentação

Caros leitores!

A partir do projeto de extensão “Quem vai cuidar das Mimosas? Sucessão Rural na Bovinocultura de Leite” apresentamos nosso quarto livro. Assim como os

demais, esse livro é destinado para crianças e adolescentes que têm interesse em conhecer e aprender sobre a atividade de bovinocultura de leite.

Nessa edição falamos sobre os sistemas de produção de leite e como impactam na produção e manejo da propriedade. Você sabia que existem vários

sistemas produtivos e que eles interferem na produtividade dos animais e na gestão da terra, mão de obra e capital da propriedade?

Vem aprender com a gente!?

Ao final de cada uma das Partes você encontra brincadeiras e jogos. Não é mais interessante quando aprendemos brincando?

Lembre-se: você é muito importante para o futuro da bovinocultura de leite, aprenda e divirta-se!

Raquel Breitenbach

Doutora em Extensão Rural, Professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Sertão e coordenadora do 
Projeto de Extensão “Quem vai cuidar das Mimosas? Sucessão Rural na Bovinocultura de Leite”



Raquel Breitenbach

Gabriela Báo Rosolen

Janaína Vidal

OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE



Olá ! Nós somos Mariana, 
Heitor, Cecília e Vitor, uma 

família de agricultores.

Nossa principal 
atividade comercial é a 
bovinocultura de leite.



Vamos apresentar para vocês os 
sistemas de produção de leite.

Vamos lá?



Mamãe, quais são os 
sistemas de produção 

mais utilizados? São os Sistemas Extensivo, 
Semi-intensivo, Intensivo e 

Semiconfinado.

Estou 
curioso...



O Sistema Extensivo é 
caracterizado pela alimentação 

exclusiva a pasto e suplementação 
mineral (mais comum o sal comum).

Apresenta baixo uso de tecnologia 
e baixa produtividade de leite.

Fonte: Pixabay



As instalações, de modo geral, são 
simples, com um local específico 
para a ordenha e cuidado com os 

animais. 

Fonte: Agropecuária Viega

Fonte: Pixabay



Neste sistema, quem cuida 
das mimosas é uma família 

como a nossa? Sim Vitor, mas também pode 
ser uma grande propriedade 

que necessita contratar 
funcionários.

Fonte: Pixabay



Quais são as vantagens e 
desvantagens deste 

sistema?

Fonte: Pixabay



A principal vantagem é a 
baixa necessidade de 

equipamentos e mão de obra.

Como desvantagens, tem maior necessidade de áreas 
para pastejo e menor produtividade leiteria.

Fonte: Pixabay



As cercas devem estar em 
boas condições para não 
machucar os animais.

Isso mesmo Heitor! 
A saúde das mimosas é 

fundamental.

Fonte: Agromap 



E no Sistema Semi-
intensivo?

Fonte: Belgo Agro 



O Sistema Semi-intensivo  
também tem como base a 

alimentação a pasto.

Mas ele conta com uma 
ajudinha extra para as 
mimosas ficarem bem 

alimentadas.

Fonte: Urussanga.SC 



Eles são usados em maior 
quantidade em períodos de 

menor crescimento das 
pastagens.

Os alimentos concentrados e 
volumosos (ex: silagem) são 
utilizados em algumas fases 

específicas da vida das 
mimosas. 

Fonte: CompreRural



Nesse sistema se tem mais 
cuidado com  manejo sanitário, 
controle zootécnico e manejo 

das pastagens. 

Fonte: Rehagro 

Fonte: Felipe Rosa



Já estou ansioso para 
conhecer o próximo 

sistema!



Nesse sistema os animais podem 
ficar confinados o ano todo, com 

uma uma boa alimentação e 
bastante conforto. Mas também 

pode ser baseado a pasto.

Vamos conhecer o 
Sistema Intensivo!

Fonte: Silvana Teixeira 



Portanto, pode ser dividido em 
dois tipos:

→ Intensivo a pasto
→ Intensivo em confinamento

Intensivo a pasto

Intensivo em confinamento Fonte: David Comb

Fonte: Revista Leite Integral 



O intensivo a pasto é quando as vacas são 
alimentadas com pastagens selecionadas, com 
o objetivo de oferecer a maior quantidade de 

nutrientes possível. 

Fonte: Matthias Zomer



O intensivo em confinamento tem 
alimentação exclusiva no cocho, com 

silagem, concentrado e fenos .

Fonte: Sâmila Delprete

São necessárias 
instalações 

específicas para 
abrigar os animais.



Alguns exemplos desse sistema 
são o confinamento ‘’Compost 
Barn’’ e o sistema ‘’Free Stall’’. 

Compost Barn Free Stall

Fonte: Dairy Lane



No sistema ‘’Free Stall’’ os animais 
ficam soltos em áreas cercadas e 

cobertas.

Fonte: BlogTécnicoEmAgronegócio



Existem baias individuais 
forradas com areia, por 

exemplo, nas quais os animais 
ficam lado a lado e bem 

acomodados. 

Quando as vacas não estão sendo 
ordenhadas, elas podem ficar 

vagando livremente, com 
conforto e acesso fácil a 

alimentação e água.

Fonte: OuroFino

Fonte: Dairy Lane



Entre os benefícios do ‘’Free stall’’ 
está a possibilidade de controlar 

melhor as condições do ambiente com 
uso de ventiladores e aspersores.

Como desvantagens, temos o maior 
custo de construção e maior 

competição entre as mimosas por 
espaço e alimentação.

Fonte: Climatek



No ‘’Compost Barn’’ os animais também ficam 
confinados em sistema cercado e coberto e 

contempla cama com material de compostagem.

Os animais ficam soltos e podem 
caminhar livremente dentro do 

galpão, com o objetivo de melhorar 
o seu conforto e bem-estar.

Fonte: MilkPoint



Vale lembrar que o material da 
cama deve ser manejado 

adequadamente para proporcionar 
uma superfície seca, confortável e 

saudável para as mimosas.

Fonte: FolhaAgrícola



As mimosas devem adorar 
esse sistema!

Mas quais as vantagens e 
desvantagens? Uma vantagem é que as vacas 

possuem maior liberdade para 
se movimentar e deitar.

As principais desvantagens 
são dificuldade no manejo da 

cama e o alto custo para 
construção.



E por último temos o 
sistema Semiconfinado...  

...Nele ocorre a associação 
entre sistemas de pastejo e 

alimentação no cocho em 
diferentes períodos do dia 

ou épocas do ano. 



É realizado um regime de semi-
estabulação, em que os animais 

têm acesso a pastagem e 
recebem alimentação 

suplementar, normalmente após a 
ordenha.

Fonte: Bruna Nascimento

Fonte: Produtos para Agricultura e Pecuária



Não, tudo depende da realidade 
da propriedade

Existe algum 
sistema ideal?

Fonte: MFRural

Devemos conhecer a 
propriedade e os 

sistemas para 
encontrar o mais 

adequado.



Os fatores de 
produção: terra, 

vaca e mão de obra.

O que o agricultor precisa 
levar em consideração ao 

escolher o sistema?

Fonte: DecorandoCasas



Se eu e a mana ficarmos 
trabalhando na 

propriedade teremos mais 
mão-de-obra, o que 
facilita a adoção de 
sistemas intensivos. 

Fonte: JFMaquinasAgricolas

Pouca disponibilidade de 
capital dificulta o sistema 

de confinamento.

Se tiver pouca disponibilidade de 
terra, por exemplo, o sistema 

extensivo não é ideal.



Um abraço pessoal 
e até a próxima!

Espero que essas informações 
sejam úteis para nossos amigos 

futuros  agricultores!



Horizontal

4) É aquele em que os animais ficam soltos em áreas cercadas, 

normalmente divididas em duas ou quatro partes. 

5) É caracterizado pela alimentação exclusiva a pasto e 

suplementação apenas com sal comum. 

Vertical

1) Também tem como base a alimentação com pasto. 

2) Neste tipo de instalação os animais ficam soltos e podem 

caminhar livremente dentro do galpão, com o objetivo de 

melhorar o seu conforto e bem-estar. 3) Nesse sistema os animais 

ficam confinados o ano todo, com uma boa alimentação e 

bastante conforto. 

Resposta: 1) Semi-intensivo; 2) CompostBarn; 3) Intensivo; 4) FreeStall; 5) Extensivo. 



DICA: Nesse sistema ocorre a associação entre sistemas de 

pastejo e alimentação no cocho em diferentes períodos do dia 

ou épocas do ano.

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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