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Apresentação
A Embrapa foi criada pelo governo federal no início da
década de 1970, época em que o Brasil era um grande importador
de alimentos, como arroz, feijão, carne, leite, entre outros.
Ao longo desses anos, a Embrapa vem desenvolvendo alternativas
tecnológicas para o setor agropecuário, possibilitando um aumento
considerável na produção de alimentos, e passando o nosso país
da condição de importador a grande exportador de produtos
agropecuários. Esse fato tem contribuído para o aumento da renda
do produtor e melhoria da sua condição de vida, ao mesmo tempo
em que tem permitido a geração de um grande superávit na balança
comercial.
No setor pecuário, as tecnologias desenvolvidas e disponi
bilizadas pela Embrapa Gado de Leite e seus parceiros contribuíram
para o aumento da produção de leite. Tendo a produção nacional
passado de aproximadamente 8 bilhões de litros/ano para mais de
30 bilhões de litros/ano, em 2010. Resta ao nosso país continuar a
investir em tecnologias para melhorar continuamente nossos
índices de produtividade, qualidade do leite e derivados, para
sermos competitivos e voltarmos a exportar nossos produtos.
E para contribuir com a geração de conhecimento pela
pesquisa e sua apropriação pelo produtor, a Embrapa lançou, no
início da década de 1990, a primeira edição do livro 500 perguntas
500 respostas – Gado de Leite, que logo se tornou um sucesso,
sendo, por vários anos, o livro mais procurado e comercializado
pela empresa. Tal fato levou a Embrapa a criar a Coleção
500 perguntas e 500 respostas, em outras áreas.
Nessa terceira edição, as perguntas foram revisadas e
atualizadas. Algumas questões foram suprimidas para permitir a
inclusão de assuntos mais atuais e relevantes. Assim, foram
incluídos os capítulos “Gerenciamento da Atividade Leiteira” e
“Bem-estar Animal”; e o antigo capítulo sobre “Alimentação e
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Manejo de Bezerros, Vacas e Touros” foi dividido em dois: “Cria e
Recria de Bezerras e Novilhas” e “Alimentação e Manejo de Vacas
e Touros”, tendo em vista sua extensão e importância.
Esperamos que o empenho de toda a equipe técnica da
Embrapa Gado de Leite, a quem expressamos os nossos agrade
cimentos, possa contribuir para levar novas informações aos
produtores, técnicos e estudantes envolvidos com o setor leiteiro.
Desejamos a todos uma boa leitura!
Duarte Vilela

Chefe-Geral da Embrapa Gado de Leite
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Introdução
Além de gerar e adaptar tecnologias para aprimorar os
sistemas de produção de leite no Brasil, a Embrapa Gado de Leite
preocupa-se, desde a sua criação, em 1976, com a difusão e
transferência dessas informações. Várias iniciativas têm sido
implementadas no intuito de divulgar esse conhecimento, entre
elas, a publicação dos mais diversos tipos de textos.
A publicação 500 perguntas 500 respostas – Gado de Leite
contém informações sobre diferentes aspectos relacionados à
produção de leite por bovinos, agrupadas em 11 temas principais,
ou capítulos. As perguntas contidas em cada capítulo foram
respondidas com a máxima objetividade por especialistas do corpo
técnico da Embrapa Gado de Leite, sem esquecer da diversidade
de condições para a produção de leite num país de dimensões
continentais como o Brasil. O leitor poderá utilizar o livro para
aumentar seus conhecimentos sobre pecuária de leite, principal
mente quanto a aspectos conceituais, de maneira mais fácil do que
se folheasse livros técnicos mais densos e, assim, melhor interagir
com os agentes de assistência técnica e extensão rural.
Nesta terceira edição, revisada e ampliada, foram mantidas a
maioria das perguntas da segunda edição relacionadas aos temas
alimentação e manejo de vacas e touros, recursos forrageiros,
manejo reprodutivo, saúde animal, melhoramento genético
animal, mastite e qualidade do leite, produção orgânica de leite,
instalações, ambiência e manejo de dejetos, atualizando as
respostas, quando necessário. Muitas perguntas novas foram
também incluídas e três novos capítulos criados: um sobre cria e
recria de bezerras e novilhas, outro sobre bem-estar animal, e um
terceiro sobre gerenciamento da atividade leiteira. Esses novos
capítulos visam facilitar a leitura ao abordar novos aspectos da
produção leiteira.
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