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A produção de leite em pasto está associada à redução de custos financeiros,
sendo esta a forma mais barata de alimentação do rebanho, desde que a pastagem 
seja adequadamente manejada. Grande parte das áreas de pastagens no Brasil 
encontram-se completamente
diferente desse quadro, a região de São
com produtividade muito aquém do potencial, o
utilização das pastagens com con
além de gerar um problema social devido a diminuição da renda, traz
sério problema ambiental. Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo
contribuir, por meio de ações de extensão do Departame
Universidade Federal de São João Del
qualidade de vida e das condições de trabalho da população rural que se dedica a 
pecuária leiteira na região. Através
pastagens dos 10 produtores que adotarão
qualidade dos alimentos ofertados aos animais e o
Simultaneamente, os bolsistas receberão em conjunto com o
construtivos à formação acadêmica através da promoção de
metodológicas que sejam participativas e utilizem técnicas vivenciais ligadas à
bovinocultura leiteira, estabelecendo estreita relação entre teoria e prática
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A produção de leite em pasto está associada à redução de custos financeiros,
forma mais barata de alimentação do rebanho, desde que a pastagem 

manejada. Grande parte das áreas de pastagens no Brasil 
completamente degradas ou em algum estágio de degradação. Não 

diferente desse quadro, a região de São João Del-Rei apresenta áreas de pastagem 
com produtividade muito aquém do potencial, o que leva a uma menor eficiência da 
utilização das pastagens com consequente diminuição da produção de leite. Isso, 
além de gerar um problema social devido a diminuição da renda, traz
sério problema ambiental. Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo
contribuir, por meio de ações de extensão do Departamento de Zootecnia da 

Federal de São João Del-Rei e parceiros, para a melhoria da 
condições de trabalho da população rural que se dedica a 

pecuária leiteira na região. Através da ação que visa à melhoria da qualidade das 
pastagens dos 10 produtores que adotarão estratégias que possam contribuir para a 
qualidade dos alimentos ofertados aos animais e o manejo das pastagens. 
Simultaneamente, os bolsistas receberão em conjunto com o treinamento, aspectos 

o acadêmica através da promoção de
metodológicas que sejam participativas e utilizem técnicas vivenciais ligadas à
bovinocultura leiteira, estabelecendo estreita relação entre teoria e prática
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degradas ou em algum estágio de degradação. Não 

Rei apresenta áreas de pastagem 
que leva a uma menor eficiência da 

produção de leite. Isso, 
além de gerar um problema social devido a diminuição da renda, traz também um 
sério problema ambiental. Sendo assim, o presente projeto tem como objetivo 

nto de Zootecnia da 
Rei e parceiros, para a melhoria da 

condições de trabalho da população rural que se dedica a 
da ação que visa à melhoria da qualidade das 

estratégias que possam contribuir para a 
manejo das pastagens. 

treinamento, aspectos 
o acadêmica através da promoção de abordagens 

metodológicas que sejam participativas e utilizem técnicas vivenciais ligadas à 
bovinocultura leiteira, estabelecendo estreita relação entre teoria e prática.  


