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RESUMO – Um projeto de extensão foi realizado no Assentamento Che Guevara ao longo do ano de 
2012, no Município de Teixeira Soares, com o objetivo de conhecer a realidade local e orientar os 
produtores que são, em sua grande maioria, produtores de leite. Foram realizadas visitas técnicas, 
amostragem de solos para análise química, reuniões técnicas com os temas: administração da 
propriedade rural, utilização de forrageiras de alto desempenho, instalações para ordenha e 
cooperativismo. Observou-se tratar de um local com características muito favoráveis ao seu 
desenvolvimento: bem localizado, sendo próximo à sede do município de Ponta Grossa, com 
abundância de água e com produtores interessados em obter e aplicar mais conhecimentos na 
atividade. Por outro lado verificou-se que os produtores nem sempre produzem quantidades 
suficientes de alimento para o gado, especialmente nos períodos de vazio forrageiro, que ocorrem na 
transição do verão para o inverno e do inverno para o verão. Havendo anos, como ocorreu em 2012 
que, por ter chovido pouco nos meses de inverno, o problema se agravou. Pelas análises químicas 
de solo realizadas constatou-se que existem áreas que ainda não foram corrigidas e que necessitam 
de grandes quantidades de calcário. E, em todas as análises realizadas, os solos apresentaram 
níveis bastante baixos de fósforo. Verificou-se que a prioridade de investimento é a correção e a 
adubação do solo, para possibilitar a implantação de forrageiras mais produtivas e de melhor 
qualidade. Pela sua localização, tamanho, beleza paisagística, trata-se de um local com grande 
potencial de desenvolvimento, mas também com grandes desafios a serem enfrentados. Os aspectos 
observados mostra uma realidade desafiadora para o extensionista e um local cujo trabalho pode 
demonstrar na prática o que é conhecido na teoria, que o modelo da agricultura familiar é viável e 
sustentável. 
 
 PALAVRAS CHAVE – Orientação técnica. Fertilidade do solo. Bovinocultura de leite. 
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Introdução 
 
O Assentamento Che Guevara está localizado no Município de Teixeira Soares, distrito de 

Guaraúna, relativamente próximo à cidade de Ponta Grossa, cuja distância por estradas vicinais é de 
aproximadamente 25 km. 

Nesse local, uma grande fazenda de aproximadamente 1.200 ha foi dividida em lotes de 12 
ha, onde cerca de 90 assentados são produtores de leite. A produção diária total de leite oscila entre 
10 e 12 mil litros por dia, sendo que a produção individual geralmente está na faixa de 100 a 200 litros 
por dia.  

Desenvolveu-se um trabalho de extensão rural através de visitas e reuniões técnicas com 
os produtores. Cinco produtores rurais foram visitados e em três propriedades foram realizadas 
amostragens do solo para análise química. Nas reuniões foram abordados os temas: Administração 
da propriedade leiteira, instalações para ordenha, implantação de forrageiras de alta produtividade e 
cooperativismo.  

Sachs (2.000) em uma análise sobre a agricultura camponesa, mais conhecida como 
familiar no Brasil, em que o produtor rural, vive do campo, no campo e para o campo, afirma que esse 
produtor campesino tem uma importância tridimensional: econômica, social e ambiental. 
Considerando que produz alimentos, gera empregos e preserva o ambiente e a paisagem rural, 
mantendo diversidade de cultivos e de criações. Considera que o Brasil tem área suficiente para 
desenvolver os dois modelos de agricultura, a agricultura diversificada ou camponesa e a agricultura 
especializada ou industrial. 

 
Objetivos 

 
O objetivo geral foi conhecer a realidade do Assentamento Che Guevara e promover ações 

de orientação técnica aos produtores, de motivação para que realizassem ações que resultem em 
desenvolvimento sustentável e detectar prioridades de investimento para que pudessem melhorar a 
produção, a produtividade e a qualidade do leite produzido.  

Entre os objetivos específicos, proporcionar aos acadêmicos participantes, experiência de 
trabalho na agricultura familiar e constatar quais as ações que devem ser priorizadas na sequência do 
trabalho.  

 
 

Metodologia 
 
O trabalho teve início através de um contato pessoal com o engenheiro agrônomo 

contratado pelo INCRA para prestar assistência técnica no assentamento, que demonstrou interesse 
em que mais profissionais atuem no local. Este relatou que, visando o desenvolvimento da pecuária 
leiteira a pasto, está implantando uma unidade modelo para a realização de pastejo rotacionado, 
onde a área já foi dividida em piquetes e já foram colocadas as cercas elétricas. Por outro lado, 
também trabalha num projeto para desenvolver a produção de hortaliças orgânicas para serem 
comercializadas através da cooperativa dos produtores e são comercializadas através dos programas 
governamentais para aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar. 

 Nem todos os produtores estão credenciados junto ao INCRA para receber orientação 
técnica e assistência, por terem “adquirido” suas propriedades de assentados que não quiseram 
permanecer no seu lote. 

Nas visitas realizadas observou-se que, em alguns casos, os produtores estão priorizando 
melhorias nas instalações de ordenha e analisam que podem aumentar a produção e a produtividade 
através da aquisição de animais de padrão superior. 

Entretanto, pelas análises químicas das amostras de solo realizadas (figura 1) verifica-se 
que algumas áreas necessitam de calagem e outras, mesmo que já tenham sido corrigidas, 
apresentam níveis bastante baixos de fósforo. Pela reação dos produtores ficou claro que estes não 
tem como fazer a correção de uma só vez, em toda sua área, mas que pretendem realizar as 
calagens e adubações fosfatadas conforme suas disponibilidades financeiras, o que entendeu-se 
como um procedimento correto, alterando-se esse cronograma apenas no caso de surgir programas 
governamentais que subsidiem essa atividades. 
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 Tabela 1 – Valores obtidos na análise química do solo de amostragens realizadas no 
assentamento Che Guevara e analisadas pelo Laboratório de Fertilidade do Solo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ponta Grossa, 2012. 

                  
 Atributo 

 
Unidade 

 
1 2 3 4 5 6 

          pH em CaCl2 
  

5,0 3,8 4,9 5,0 4,1 4,2 

H + Al 
 

cmolc/dm³ 
 

4,28 9,70 4,61 4,61 12,13 10,45 

Al trocável cmolc/dm³ 
 

0,0 1,2 0,1 0,0 1,3 0,8 

Ca trocável cmolc/dm³ 

 
2,9 0,9 3,8 3,9 0,6 0,9 

Mg trocável  cmolc/dm³ 

 
2,1 0,8 2,4 2,6 0,4 0,7 

K trocável 
 

cmolc/dm³ 

 
0,36 0,17 0,09 0,27 0,43 0,40 

P  
 

mg/dm³ 

 
0,4 0,9 0,6 1,0 0,5 0,1 

C-orgânico g/dm³ 

 
20 23 21 24 25 23 

CTC a pH 7,0 cmolc/dm³ 

 
9,64 11,57 10,90 11,38 13,56 12,45 

CTC efetiva cmolc/dm³ 

 
5,36 3,07 6,39 6,77 2,73 2,8 

Sat. por bases (V)  % 

 
55,6 16,2 57,7 59,5 10,5 16,1 

Sat. por Al (m) % 

 
0,0 39,1 1,6 0,0 47,6 28,6 

Sat. por Ca % 

 
30,1 7,8 34,9 34,3 4,4 7,2 

Sat. por Mg % 

 
21,8 6,9 22,0 22,8 2,9 5,6 

Sat. por K 
 

% 

 
3,7 1,5 0,8 2,4 3,2 3,2 

Relação Ca/Mg  
 

1,4 1,1 1,6 1,5 1,5 1,3 

Relação Ca + Mg/K  
 

13,9 10,0 68,9 24,1 2,3 4,0 

        
    

H + Al = Solução Tampão SMP; Al, Ca e Mg trocáveis = KCl 1 mol/L; P e K = Mehlich-1 e C-orgânico = Walkley-
Black 

 
   

Pela tabela 1 verifica-se que os solos das amostras, 2, 5 e 6 necessitam de 7,2 t, 9,5 t, 7,8 t 
de calcário, respectivamente, considerando-se a utilização de calcário com cerca de 70% de PRNT, e 
que todos os solos amostrados apresentam baixas concentrações de fósforo. 

Esses números mostram que a prioridade dos assentados deve ser a correção e adubação 
do solo, especialmente com fósforo e nitrogênio, para possibilitar o aumento de produção de 
forragens, e somente após isso realizar o que pensavam inicialmente: aumentar o número de animais 
e adquirir animais de melhor padrão genético, sendo mais produtivos. Para usufruir bem dessa 
melhoria no solo devem plantar/semear forrageiras com alto potencial produtivo e com qualidade 
adequada para a alimentação do gado leiteiro como, por exemplo, Tifton 85 e Mombaça, no verão, e 
aveia e azevém no inverno. 

Para motivar os produtores foi realizada uma reunião técnica para demonstrar como a 
produção de forragem pode ser incrementada, que teve a participação de cerca de 30 produtores.  

 “Eu pensava apenas em adquirir mais animais, mas agora minha prioridade será corrigir o 
solo e aumentar a produção de forragem”, afirmou um participante, demonstrando que, em pelo 
menos parte do público, o objetivo foi atingido. 

A produção leiteira é considera uma atividade complexa, que requer muita dedicação e 
capacitação técnica de seus produtores, Em função disso, principalmente, considerou-se oportuna a 
iniciativa de uma grande cooperativa da região em aceitar os assentados como sócios e adquirir o 
leite ali produzido. Numa reunião, com cerca de quinze produtores, dirigente e técnico da cooperativa 
explicaram que são exigentes em qualidade, mas que pagam por isso e que se propõe a realizar uma 
assistência técnica com essa finalidade. Mas não houve adesão dos produtores, justificaram ter 
receio de que a cooperativa fizesse muitas exigências quando à metodologia de ordenha, obrigando-
os a gastos que não estariam preparados para realizar. Por outro lado, a cooperativa só compra o 
leite de quem tem seu próprio resfriador, e alguns assentados compartilham uso de resfriadores. 

 Por iniciativa do técnico do INCRA foi realizado um dia de campo, onde estiveram 
presentes cerca de 200 assentados, de diferentes localidades. A equipe do projeto de extensão 
colaborou com a realização de duas estações, numa delas o tema abordado foi a “administração da 
propriedade leiteira”, e na outra, o “manejo dos animais no momento da ordenha”, com os cuidados 
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sanitários adequados e mostrando uma sala de ordenha com boa ergonomia e boas condições para a 
higienização. 

 Quanto à administração da propriedade leiteira, enfatizou-se o fato de que produzindo mais 
e melhor há uma redução no custo por litro de leite produzido e que a produção de leite a pasto, 
quando bem conduzida, resulta em boas margens de lucro para o produtor e permite que ele se 
mantenha na  atividade, mesmo nos períodos de baixa no preço do leite. E isto se consegue através, 
além do incremento na produção de forragem, que já foi mencionado, mas também fazendo o 
controle leiteiro, controle de custos e melhorando o plantel. 

Em alguns contatos, produtores relataram ter problemas com a qualidade da água, um 
problema importante, que requer ações para uma solução rápida. 

 
 
Figura 1 – Participação dia de campo 

 
Acadêmicos de zootecnia, na “estação” boas práticas na ordenha 
 
 

Resultados 
 
Verifica-se que os números atuais de produção e produtividade de leite no assentamento 

são baixos, mesmo para pecuária leiteira desenvolvida apenas a pasto, onde os animais em plena 
lactação normalmente atingem produção máxima média individual de aproximadamente 15 litros ao 
dia. 

Com a área disponível nas propriedades, contando-se com pastagens produtivas e com 
pastejo rotacionado, seria possível chegar a uma média de 20 animais em lactação por propriedade 
que, com uma produtividade média de 15 litros por dia por animal, podendo a produção de cada 
unidade chegar a 300 litros diários e a produção do assentamento poderia chegar aos 25.000 litros 
diários. Melhorando muito a situação financeira dos produtores, que resultaria em melhor qualidade 
de vida para todos. 

Por outro lado, EMATER. 2008, apresentando estudo com diferentes níveis de 
suplementação no cocho, utilizando silagem de milho e concentrado, verificaram que o melhor 
resultado ocorreu com 20% de suplementação, o que corresponde a 7,55 kg de silagem e 1,67 kg de 
concentrado por animal, por dia. Sendo que, com esse tratamento obtiveram a média de 22 
litros/vaca/dia, no pastejo de inverno e de 16 litros/vaca/dia no pastejo de verão, o que poderia elevar 
a produção média na propriedade, ao longo do ano, com 20 animais em lactação, para cerca de 390 
litros por dia, e o assentamento pode ultrapassar os 30.000 litros diários. 

 Essa quantidade de leite seria facilmente absorvida pelo mercado regional, onde ocorreu 
uma grande expansão na capacidade de industrialização do leite, através de grandes fábricas 
construídas pelas grandes cooperativas, em Ponta Grossa e Castro. 
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Para chegar a produtividade mencionada anteriormente, tornam-se necessários 
investimentos e que estes sejam realizados numa sequência de prioridades: 

1. Aumentar a produção de forragem através da calagem e da adubação, especialmente 
com fósforo e nitrogênio; 

2. Implantar espécies forrageiras mais produtivas e de melhor qualidade; 
3. Realizar procedimentos para melhorar a qualidade da água nas propriedades que 

venham a apresentar problemas. 
4. Implantar manejo rotacionado das pastagens, pois é a melhor forma para seu 

aproveitamento e com ganhos nutricionais para os animais. 
5. Através da inseminação artificial, aumentar paulatinamente a qualidade do rebanho, 

tornando-o mais produtivo. Com a inseminação também é possível corrigir possíveis 
defeitos que existam no rebanho e obter animais mais adequados para o manejo a 
pasto. 

6. Realizar a ordenha com todos os cuidados possíveis, para evitar contaminação de 
animais (mastite), e preservar a qualidade e o preço do leite; 

7. Buscar assessoria de um especialista em nutrição de gado leiteiro e, conforme 
disponibilidade financeira e/ou num trabalho coletivo através da cooperativa dos 
assentados, analisar a viabilidade econômica de se produzir silagem de milho no 
assentamento.  

8. Um aspecto importante é que, por mais que se melhore o solo e a qualidade genética 
das plantas utilizadas como forragem, dificilmente será possível evitar os vazios 
forrageiros. Para que a quantidade e qualidade do alimento fornecido aos animais 
sejam mantidas ao longo do ano, recomenda-se a utilização de capineiras e de 
forragens conservadas, especialmente a silagem de milho.  

 
Conclusão 

 
O Assentamento Che Guevara apresenta muitos aspectos positivos que podem viabilizar 

seu desenvolvimento econômico e propiciar qualidade de vida aos seus moradores: localização,  
disponibilidade de água, e trata-se de um local aprazível, com belas paisagens. 

Quanto à fertilidade do solo, após as áreas estarem devidamente corrigidas e adubadas, 
podem apresentar excelentes índices de produtividade, pois em sua quase totalidade apresentam 
solos profundos, bem drenados e suavemente inclinados. 

No assentamento Che Guevara, a complexidade técnica da pecuária leiteira e a baixa 
capacidade de investimento dos assentados, faz com que o desenvolvimento ocorra numa velocidade 
muito aquém do que poderia ocorrer. O fato de que alguns já estão conscientes de que, qualidade da 
água, correção e adubação do solo, adoção de espécies forrageiras mais produtivas e com boa 
qualidade nutritiva, são os procedimentos que necessitam ser priorizados com os parcos recursos 
existentes para investimento, já é um avanço. 

Trabalhar para o desenvolvimento do Assentamento Che Guevara, mostrando na prática o 
que já se conhece na teoria, que o modelo da agricultura camponesa é viável, pode se tornar um 
caso emblemático, pois tão grande quanto seu potencial de desenvolvimento são os desafios a serem 
enfrentados. 
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