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No leite, forte alternativa de renda
Em Santa Cruz, 223 
produtores investem 
no segmento leiteiro. 
Muitos deles têm na 
atividade a principal 
fonte de sustento

Ordenha das vacas é realizada duas vezes ao dia: cedo pela manhã e no final da tarde
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A produção de leite 
em Santa Cruz do 
Sul vem despontando 

como uma das fortes alterna-
tivas de renda nas proprieda-
des rurais. Entre elas, está a 
de Angela e Milton Fritzen, 
que há 11 anos investem na 
produção leiteira. Hoje, são 
223 produtores espalhados 
pela zona rural do Município, 
segundo a Secretaria de Agri-
cultura. A maior produção de 
leite, em termos de volume, 
está concentrada na localida-
de de Cerro Alegre Alto, onde 
mora a família Fritzen. 

Ao ajudar alguns vizinhos 
na produção de leite e perce-
ber no segmento uma fonte 
de renda extra para a família, 

TAlIAnA hICkMAnn

Entre uma ordenha e outra, rebanho fica na pastagem

GUIlhERME FRITZEn

além do fumo, Guilherme 
Fritzen resolveu iniciar a ati-
vidade na propriedade, junto 
com os pais Angela e Milton. 
“Quando começamos, a gente 
tinha vacas de criação e com-
pramos mais 14, num período 
de três a quatro anos. O nosso 
resfriador comportava 300 
litros, hoje cabe 3.200”, conta 
Angela. “No início, o leiteiro 
carregava 70 litros por dia”, 
relembra Guilherme.

Hoje, o leite é a maior fonte 
de renda da família. A pro-
dução diária chega a quase 
1.500 litros, ordenhados de 
55 vacas. Ao mês, são quase 
45 mil litros. A outra parte 
do rebanho - que não está em 
produção - é composta pelos 
terneiros ou as vacas prenhas, 
que estão perto de ganhar a 
cria. 

RENDA quE 
vEm sÓ Do LEitE
Segundo o secretário da 

Agricultura, Elo Ari Schnei-
ders, muitos agricultores vêm 
plantando cada vez menos 
fumo para se dedicar também 
à pecuária leiteira. “Algumas 

famílias já pararam com o cul-
tivo do tabaco por completo e 
trabalham diretamente com a 
produção de leite”, avalia. Na 
propriedade de Angela e Mil-
ton, esse é o plano para o pró-
ximo ano: parar com o plantio 

de fumo, tendo no leite toda a 
renda familiar. “Aos poucos, 
plantamos cada vez menos 
fumo, porque a produção do 
leite dá bastante trabalho e 
exige muito tempo”, explica 
Angela. Segundo o veteri-

nário do Município, Emílio 
Hoeltgebaum, em Santa Cruz 
90% dos produtores de leite 
têm agregado à  alternativa da 
fumicultura e os outros 10% 
seguem só com o segmento 
leiteiro.

Rotina de muito trabalho e dedicação
O trabalho com o rebanho 

começa cedo e é realizado 
de segunda a segunda. Às 
5h30min as vacas vão para 
a ordenha - que também é 
realizada no fim da tarde. 
Angela e Guilherme ficam 
responsáveis por realizar o 
processo, que leva em torno 
de 2h30min, enquanto Milton 
trata os animais com a ajuda 
de um trator. A dieta dos ani-

mais é composta por silagem, 
ração e pastagem. 

Após a ordenha e o trato, o 
rebanho vai para a pastagem.  
O pasto acaba sofrendo com 
as chuvas e, segundo Guilher-
me, esse é um empecilho. O 
sonho, segundo ele, é investir 
em um galpão para o descan-
so do gado leiteiro, que segue 
um modelo europeu. Nele, o 
rebanho receberia alimento e 

água, além de ficar em uma 
espécie de cama, com forra-
gem, onde a compostagem 
seria realizada naturalmente. 

Para a família, o cuidado 
com a saúde do rebanho é ou-
tro aspecto importante. Uma 
vez ao mês, um veterinário 
visita a propriedade para 
examiná-lo, além de prestar 
cuidados  aos animais sempre 
que preciso.


