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RESUMO 

 
No presente relatório foram apresentadas as atividades realizadas na área de boas 
práticas agropecuárias na obtenção do leite. O trabalho consistiu em conceber um 
manual com foco nas boas práticas agropecuárias na obtenção do leite de qualidade 
e segregação do leite A2A2 em uma propriedade leiteira da região de Witmarsum. 
As principais ações realizadas foram à identificação dos pontos críticos e posterior 
elaboração de procedimentos relacionados à: criação e tratamento de bezerras; 
limpeza da sala, equipamentos de ordenha e tanques; remoção de medicamentos 
vencidos; rotina de ordenha; rotina de parto; rotina de secagem; manejo de compost 
barn e segregação leite A2A2. Notou-se que as maiores dificuldades foram inserir 
um manual de boas práticas na atual estrutura que possuía a Chácara Cristalina. Os 
produtores realizaram algumas adequações estruturais, como reforma na sala de 
ordenha e a construção de um sistema compost barn, de maneira a auxiliar na 
obtenção do leite seguro. 
 
 
Palavras-chave:  boas práticas leiteiras, compost barn, leite A2A2 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de alimentos começa com o produtor rural. Para que a indústria 

possa produzir um alimento saudável e seguro, é necessário que receba uma 

matéria-prima com o mínimo de contaminação possível (EMBRAPA, 2005). Para 

este fim, é necessário que o produtor tenha um comprometimento direto com a 

qualidade na obtenção do alimento, o que irá definir a qualidade final do produto. 

Estes procedimentos são definidos como boas práticas, que no caso da produção 

leiteira, se define como boas práticas agropecuárias na produção de leite (SANTOS, 

2007).  

O sistema agronegócio leite ocupa um importante espaço no mercado 

mundial, tendo uma grande importância também no Brasil (GUIMARÃES; LANGONI, 

2009). A pratica é realizada em 1,3 milhão de propriedades, que produzem leite e 

distribuem por todo o território. Com esta produção, a pecuária de leite acrescentou 

ao cenário do agronegócio em 2015, em valor bruto, R$ 28,9 bilhões, considerando 

um preço médio de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) por litro de leite que foi 

captado e processado nas indústrias. A tendência é estes números se tornarem 

mais relevantes em um período de 10 anos (ZOCCAL, 2016).  

Segundo dados de 2015 disponibilizados pela AHDB Dairy - Agriculture and 

horticulture development board, ou seja, Conselho de Desenvolvimento da 

Horticultura e Agricultura, o Brasil é o 4º maior produtor de leite. Além da importância 

para a economia nacional destaca-se a sua relevância para a saúde humana 

(REINO UNIDO, 2015).  

Costa (2005) referiu que a Organização Mundial da Saúde recomenda o 

consumo diário de, no mínimo, 500 mililitros/dia/adulto e no mínimo, 1 

l/dia/adolescente e na terceira idade. Entretanto, no Brasil, o consumo fica em torno 

de menos de um copo diário, cerca de 170 ml (GUIMARÃES; LANGONI, 2009). 

Paralelamente a este cenário importante para o agronegócio, o leite é um 

ótimo meio para o desenvolvimento de microrganismos desejáveis e outros 

patógenos e deteriorantes, sendo considerado então, meio de veiculação de 

diversas doenças para o homem, dentre elas com alto valor de potencial zoonótico e 

preocupação para o Ministério da Saúde (MS), a tuberculose. No Brasil são 
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notificados anualmente 85 mil novos casos de tuberculose em humanos, o que 

corresponde a um coeficiente de incidência de 47 para cada 100 mil habitantes. 

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 6,8 mil 

desses casos poderiam ser atribuídos à zoonose (BRASIL, 2008).  

Considerando os custos do tratamento para casos de tuberculose levantados 

por Costa et al., (2005) para Salvador (BA), de US$ 103,00 para cada novo caso, só 

os custos relativos à tuberculose zoonótica seriam de cerca de US$ 700.400,00 por 

ano, o que confirma ainda mais o impacto da tuberculose no setor de saúde e de 

economia do Brasil. 

As boas práticas agropecuárias aplicadas à pecuária de leite tratam da 

implementação de procedimentos adequados em todas as etapas da produção de 

leite nas propriedades rurais, o que coletivamente é conhecido como Boas Práticas 

na Pecuária de Leite (ROMA, 2013).  

Esses procedimentos asseguram que o leite e os seus derivados sejam 

adequados e sem riscos para a saúde do consumidor final, o que garante também a 

viabilidade da empresa rural com relação às perspectivas econômica, social e 

ambiental (ROMA, 2013). 

O arcabouço técnico internacional que afiança a segurança e as 

características do leite e derivados está elucidado no Codex Recommended 

International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene, juntamente com 

o Codex of Hygienic Practice for Milk and Milk Products. Estes reúnem os princípios 

desses documentos relacionados com a produção de leite nas propriedades rurais 

(ROMA, 1997).  

As boas práticas na pecuária de leite concebidos como um manual para o 

produtor, asseguram, ainda, que o leite seja produzido por animais saudáveis e de 

forma sustentável e responsável em relação aos requisitos de bem-estar animal, e 

as perspectivas econômica, social e ambiental (ROMA, 2013). Portanto, a 

implementação das boas práticas nas propriedades que produzem leite, é uma 

forma eficaz de gerenciar os riscos para as empresas rurais em curto e longo prazo, 

além de garantir um produto seguro para o comércio, com a menor contaminação 

possível, o que agrega valor de mercado e em muitos casos, bonificação extra 

(ROMA, 2013).  
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2 DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

  

As atividades desenvolvidas durante o período de estágio curricular 

abrangeram a concepção de um manual de boas práticas para a coleta e 

armazenamento seguro do leite, em uma propriedade localizada em Witmarsum, 

Palmeira – PR. Além da concepção do manual, registros e procedimentos foram 

instalados na propriedade, de maneira a garantir o cumprimento destas diretrizes. 

Também foi realizado um acompanhamento da construção de um compost barn, 

uma instalação que tem como objetivo incorporar as fezes e urina das vacas em 

confinamento junto com uma cama de compostagem de maneira a garantir 

sustentabilidade e bem-estar animal. Foram concebidos procedimentos para essa 

instalação de maneira a garantir o seu correto e eficaz funcionamento.  

 

2.1 ORIENTADOR ACADÊMICO 

 A orientação acadêmica foi conduzida pela M.V. Professora Doutora Anderlise 

Borsoi, responsável pelas disciplinas de Inspeção de Carnes e Derivados e Inspeção 

de Leite e Derivados do curso de Medicina Veterinária da Universidade Tuiuti do 

Paraná (UTP). 

 

2.2 ORIENTADOR PROFISSIONAL 

  A supervisão durante todo o período de estágio e processo de execução do 

manual foi realizado pela M.V Doutora Roberta Mara Züge, que possui mestrado e 

doutorado, pela Universidade de São Paulo, além de diversos projetos, palestras e 

cursos na área de boas práticas no setor do agronegócio.  

 

2.3 HORAS DE ESTÁGIO 

 O período de estágio foi de 04 de fevereiro de 2017 até 22 de maio de 2017, 

totalizando 420 horas, contabilizando 4 horas/dia.  

 

2.4 DADOS SOBRE O LOCAL DE ESTÁGIO 

O estágio obrigatório foi realizado na Ceres Qualidade, situado na Av. 

Cândido de Abreu, 776, empresa atuante na área de consultoria a empresas e 

propriedades rurais que buscam qualidade em seus produtos e processos de 
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produção. A empresa atua em parceria com outras empresas e profissionais, 

ampliando o corpo técnico. A equipe atuou no desenvolvimento de normas, 

regulamentos, treinamentos técnicos e capacitações na área de qualidade 

agropecuária e de alimentos, sistemas de produção e controles. Com atividades 

realizadas tanto em território nacional como internacional.  

A Ceres Qualidade já atuou em implantação de diversos requisitos legais, 

como processos para aderência aos sistemas de inspeção - SIF, Sisbi, e sistemas 

de inspeção municipal. Do mesmo modo, já conceberam e implantaram programas e 

processos para alcançar certificações de qualidade ou de requisitos demandados 

pelo cliente.  
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3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE ESTÁGIO CU RRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

As atividades, relacionadas ao período de estágio obrigatório, tiveram como 

objetivo a concepção de um manual de boas práticas na produção de leite seguro 

para uma propriedade localizada em Witmarsum, Paraná. Estas, foram descritas no 

quadro 1.  

Quadro 1 - Atividades desenvolvidas na empresa ceres qualidade durante o período 

de estágio curricular obrigatório 

Atividade Execuções 

Reunião com proprietário da fazenda 1 reunião – Identificação das práticas utilizadas 
na fazenda. 

Visita a propriedade 1 visita técnica para identificação das áreas a 
serem trabalhadas e práticas utilizadas na 
fazenda. 
1 visita para acompanhamento da implantação 
do manual. 
1 visita para observação do resultado final 
correspondente a construção do compost barn, 
instalação que incorpora fezes e urina dos 
animais em confinamento de maneira a 
possibilitar a compostagem dos dejetos, unindo 
sustentabilidade e bem-estar animal.  
1 visita para auxílio do produtor na aplicabilidade 
dos procedimentos, como por exemplo, auxílio 
na organização da farmácia. 
1 visita para verificação final da implementação 
do manual de boas práticas executado. 

Verificação check list Identificação dos pontos críticos por meio da 
visita técnica, entrevista com o produtor nos 
setores de manejo, sanidade animal, 
manutenção de máquinas e equipamentos, 
ordenha. 

Elaboração do manual Elaboração de um manual de boas práticas na 
produção de leite seguro, considerando as 
particularidades da propriedade observadas. 

Elaboração de procedimentos Elaboração de procedimentos relacionados à: 
criação de bezerras; tratamento de bezerras; 
limpeza da sala e equipamentos de ordenha; 
limpeza de tanques; remoção de medicamentos 
vencidos; aplicação de injetáveis; rotina de 
ordenha; preparação de ordenha; pré dipping; 
rotina de parto; rotina de secagem; remoção de 
agulha; compost barn e segregação leite A2A2.  

Elaboração de registros Elaboração de registros para o produtor 
preencher para vistorias em futuras auditorias.   

Correções e adequações Verificação in loco da aplicabilidade dos 
procedimentos e viabilidade de execução em 
campo dos processos indicados. 

  



4 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO E 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO   

 

As atividades desenvolvidas n

concepção e implementação de maneira prática, de um manual de boas práticas, 

procedimentos e registros, em uma propriedade da pecuária do leite situada em 

Witmarsum, Paraná.  

O local designado como espaço para a impl

práticas na pecuária do leite foi

Krüger, situada na Av. Ernesto Geisel, nº8 Gleba 1, na Colônia Witmarsum, em 

Palmeira, Paraná, latitude 25º 26’ 3

A fazenda tinha como atividade agropecuária a produção leiteira, com base 

em um rebanho constituído por animais de raça holandesa. 

atividades agrícolas, para 

Em 1952 a fazenda foi fracionada em 12

Chácara Cristalina (Figura 

Witmarsum, na década de 50, a sua base econômica era

agropecuárias, principalmente da pecuária leiteira. O processament

iniciado já nos primórdios da colônia, sendo a primeira usina criada em 1961, com 

foco na produção de queijos, nata, manteiga e comercialização de leite 

Figura 1  - Fracionamento e loteamento da chácara 

FONTE: FUNDAÇÃO ABC 

 

DO LOCAL DE ESTÁGIO E DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

As atividades desenvolvidas no período de estágio tiveram por base a 

concepção e implementação de maneira prática, de um manual de boas práticas, 

procedimentos e registros, em uma propriedade da pecuária do leite situada em 

O local designado como espaço para a implementação do manual de boas

práticas na pecuária do leite foi a Chácara Cristalina, propriedade do Sr. Egon 

na Av. Ernesto Geisel, nº8 Gleba 1, na Colônia Witmarsum, em 

Palmeira, Paraná, latitude 25º 26’ 31’’ S e longitude 49º 49 31’’ W

como atividade agropecuária a produção leiteira, com base 

rebanho constituído por animais de raça holandesa. Eram

para fornecimento de alimentos aos animais.

Em 1952 a fazenda foi fracionada em 128 chácaras, de 50 a 100 hectares

igura 1) era uma destas. Desde a fundação da Colônia 

da de 50, a sua base econômica era proveniente das atividades 

agropecuárias, principalmente da pecuária leiteira. O processament

iniciado já nos primórdios da colônia, sendo a primeira usina criada em 1961, com 

foco na produção de queijos, nata, manteiga e comercialização de leite 

Fracionamento e loteamento da chácara cristalina, Witmarsum, Paraná.
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DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

o período de estágio tiveram por base a 

concepção e implementação de maneira prática, de um manual de boas práticas, 

procedimentos e registros, em uma propriedade da pecuária do leite situada em 

ementação do manual de boas 

propriedade do Sr. Egon 

na Av. Ernesto Geisel, nº8 Gleba 1, na Colônia Witmarsum, em 

1’’ S e longitude 49º 49 31’’ W. 

como atividade agropecuária a produção leiteira, com base 

Eram realizadas também 

fornecimento de alimentos aos animais. 

8 chácaras, de 50 a 100 hectares. A 

. Desde a fundação da Colônia 

proveniente das atividades 

agropecuárias, principalmente da pecuária leiteira. O processamento do leite foi 

iniciado já nos primórdios da colônia, sendo a primeira usina criada em 1961, com 

foco na produção de queijos, nata, manteiga e comercialização de leite in natura. 

, Witmarsum, Paraná. 
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Os Krüger foram umas das primeiras famílias a se fixar na colônia, 

provenientes do Município de Witmarsum, em Santa Catarina.  

Logo, o atual gestor, neto do fundador da propriedade, tornou-se referência 

em qualidade de bovinos holandeses utilizando seus conhecimentos adquiridos 

como técnico agrícola, abluída na imensa experiência da vivência da rotina diária de 

manejo de gado de leite, aliada a expertise acumulada de seus ancestrais, 

colocando o rebanho em destaque nacional. 

A atual propriedade (Figura 2) foi batizada em homenagem a uma das vacas 

que se tornou referência em genética animal. Cristalina, da Chácara Krüger, nasceu 

em 1984 e sempre foi um animal que se destacou na propriedade.  

Figura 2  - Chácara cristalina, Witmarsum, Paraná. 

 
FONTE: FUNDAÇÃO ABC 

Atualmente, a Chácara Cristalina é a base física da Cristal Genetics (Figura 

3), empresa que une as características desejáveis dos produtores em uma base 

online para venda de touros com ênfase no melhoramento genético. 
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Figura 3 - Interface domínio Cristal Genetics. 

.  

A propriedade possuía 113,25 ha de área continua, destinados a pecuária 

leiteira incluindo área de sede, benfeitorias, pastagens e plantio. Destes 113,25 ha, 

90,56 ha eram destinados a pecuária leiteira. Para a realização do trabalho, a 

propriedade dispunha de 3 colaboradores treinados e experientes para o 

assessoramento, apoio técnico, administração geral e atuação nos distintos setores, 

além dos 3 proprietários-chefe, que dividiam a fiscalização das atividades da 

fazenda.  

Para realização das atividades havia uma equipe composta por colaboradores 

para a produção e fornecimento de alimentos, manejo do rebanho, ordenha e 

sanidade e o corpo técnico assessor. 

A equipe era dividida por atividades e funções, sendo que cada colaborador 

conhecia suas responsabilidades, assim como, as demais das quais eles pudessem 

ser solicitados a executarem. 

O início dos processos de veiculação dos procedimentos necessários na 

propriedade juntamente com o manual, se deram através de reunião com o produtor 

rural responsável pela chácara, Egon Kruger, visita técnica e revisão de literatura 

sobre boas práticas na obtenção do leite seguro. 

 Após elucidar os pontos críticos através da reunião, com perguntas baseadas 

no check-list de boas práticas de fabricação (Figura 4) associado com a visita 

técnica, foi desenvolvido manual e procedimentos para cada área da fazenda 

(sanidade animal, ordenha, limpeza de equipamentos e maquinário, etc.) com 
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exigências para se adequar às boas práticas de fabricação e posterior identificação 

e registros das mesmas (Figura 5), com o intuito de maximizar a produtividade da 

chácara unindo boas práticas e bem-estar animal. 

Figura 4  - Ilustração do check-list aplicado na propriedade. 

3. REQUISITOS DOS 
ANIMAIS 

Descrição Conforme/Não 
conforme 

Observação 

Origem dos animais São utilizados somente animais 
de procedência conhecida, 
devidamente identificados e 
produzidos sob manejo 
sanitário, conforme a legislação 
vigente? 

  

É recriado, anualmente, o 
equivalente a, no mínimo, 25% 
do plantel de animais adultos 
com fêmeas de raças de 
aptidão leiteira e os novos 
animais são identificados 
desde o seu nascimento?  

  

Reprodutores A primeira inseminação ou 
cobertura é realizada somente 
em animais que já tenham 
atingido 60% do peso vivo 
adulto da sua raça? 

  

É utilizado apenas material 
genético conforme requisitos 
estabelecidos pelo MAPA? 

  

Nos reprodutores são 
realizados exame andrológico e 
avaliação sanitária? 

  

É utilizado material genético de 
animais provados e 
melhoradores? 

  

Utiliza-se inseminação artificial, 
transferência de embriões e 
fertilização in vitro? 

  

4. MANEJO ANIMAL Descrição Conforme/Não 
conforme 

Observação 

Controle e 
identificação de 
animais 

A propriedade dispõe de um 
sistema de identificação para 
os animais? 

  

 
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 
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Figura 5 - Ilustração de registro concebido para a propriedade. 

Chácara 
Cristalina 

Setor de Sanidade 

Controle do registro de limpeza da sala e 
equipamentos de ordenha 

Página 1 de 1 

 

*A limpeza CIP ocorre de maneira duplicada nos dois turnos, tendo em vista impedir a contaminação e 
correta segregação do leite A2A2 

 
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 

O documento foi concebido de uma maneira prática e coesa, para facilitar no 

auxílio das atividades diárias da propriedade tanto para o produtor rural quanto para 

os colaboradores. O manual foi concebido em tópicos, na ordem: 

1. Estrutura organizacional: a propriedade era considerada um empreendimento 

de pequeno porte, com um número reduzido de funcionários (3 colaboradores 

e 3 proprietários-chefe), baseado na agricultura familiar. Devido a esta 

característica, o organograma estipulado, era mais simples.  

2. Arquivamento de documentos: o arquivo de documentos fez referência aos 

registros de treinamentos e demais atividades da propriedade. Foi 

evidenciado, juntamente com a visita técnica, a reunião com o produtor e o 

check list que não estava sendo armazenado e arquivado estas atividades. O 

produtor foi então orientado, a preencher os registros que foram concebidos e 

armazená-los para futuras auditorias. 

Data Detergente Sanitizante Ácido Observação Rubrica 

Manhã 
(2x) 

Tarde 

(2x) 

Manhã 

(2x) 

Tarde 

(2x) 

Manhã 

(2x) 

Tarde 

(2x) 

Manhã Tarde Manhã Tarde 
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3. Gerenciamento da propriedade: tendo como premissa que o gerenciamento é 

realizado de forma participativa, com todos os colaboradores, foi sugerido ao 

produtor que realizasse mensalmente uma reunião, envolvendo todos os 

funcionário e corpo técnico assessor, para comunicação e elucidação das 

ações realizadas na propriedade a atividades futuras, assim como, indicação 

de sugestões de melhorias. Esta prática não era realizada na propriedade e 

foi sugerida de maneira a minimizar problemas do rebanho e perdas de 

lucratividade.  

4. Atividades da propriedade: relatava a rotina diária da propriedade bem como 

as medidas necessárias para seguir as boas práticas agropecuárias.  

5. Saúde animal: medidas relacionadas a manter a sanidade do rebanho, como 

vacinação, fomento nutricional dentre outros; 

6. Ordenha: descreveu de maneira prática, a rotina da ordenha, para cumprir 

com as exigências na obtenção do leite seguro, desde a limpeza dos tetos até 

o armazenamento final do leite. Nesta etapa, também constava a segregação 

do leite A2A2 e como deveria ser transcorrido o processo de maneira a 

garantir que não houvesse contaminação com o leite usual.  

7. Higiene dos colaboradores: elaborava medidas de como lavar as mãos, 

vestuário necessário, dentre outros; 

8. Limpeza das instalações: disponibilizava informações como, a frequência e 

como deveriam ser realizadas as limpezas das instalações da fazenda.   

9. Compost barn: Instruía o proprietário e\ou colaboradores, como deveriam ser 

mantidas as atividades no compost barn. 

10. Reclamação do cliente: o cooperativado era avaliado e deveria adotar 

medidas corretivas caso a avaliação apresentasse não conformidades. 

Os tópicos abordados no manual abordavam os procedimentos e protocolos a 

serem realizados. Os procedimentos eram compostos de listas de verificação, que 

deviam ser aplicadas para garantir que todo o processo estivesse transcorrendo de 

maneira correta. 

 Além do manual de boas práticas, o produtor estava inovando com um setor 

destinado a segregação do leite A2A2. O processo de amostragem e teste dos 

animais para este alelo teve início no ano de 2016.  
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A propriedade contava com 6 (seis) animais destinados a esta produção. A 

segregação deste leite também foi incluída em formato de procedimento no manual 

(Figura 6), para quando o produtor desse início definitivamente a esta segregação.  

Figura 6 - Ilustração procedimento de segregação do leite A2A2. 

      

Setor de Sanidade 
Chácara Cristalina Protocolo Operacional 

Segregação Leite A2A2 
      

Egon 000-P.O. Rev. : 001 - 01/2017  Página 1 de 1 

      
    Introdução : Este P.O. se refere as tarefas realizadas durante o processo de ordenha dos 
animais para obtenção do leite A2A2. 
 

   Objetivo : Garantir a segregação sem contaminação do leite proveniente de animais a2a2 
destinados para este fim. 
 
   Procedimentos :   

 

  

        1 - As vacas destinadas a este fim, devem ser ordenhadas no início da ordenha. São 
reconhecidas por colar. 
        2 - O leite proveniente destas vacas, passa por sistema fechado para ser acondicionado em 
tanque específico destinado a este leite, para ser refrigerado até no máximo 4 ºC. 
        3 - Após a ordenha, os equipamentos e tubulações são higienizados por método CIP, de 
maneira a garantir que não haja contaminação. 
        4 - Após este procedimento é iniciado a ordenha das vacas restantes, como consta no 
procedimento 06 - Rotina de ordenha. 
        5 - Após a ordenha destas vacas que não  são destinadas a obtenção do leite A2A2, a 
limpeza dos equipamentos e tubulações é realizada novamente, para que não haja contaminação 
na ordenha seguinte. 
 
       * Este procedimento deve ser realizado em todas as ordenhas, sendo para duas 
ordenhas diárias, este procedimento deve ser realiz ado 4 vezes/dia.  

  

Elaboração Aprovações Implementação em 
      

Egon Kruger   02/2017. 

      
 
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

 

5.1 BOAS PRÁTICAS NA PECUÁRIA DO LEITE  

Para a produção de leite seguro visando o consumidor final, diversos 

cuidados são necessários durante sua produção e obtenção, renomados como boas 

práticas agropecuárias – BPA (EMBRAPA, 2005).  

 Dentre os requisitos estabelecidos nas boas práticas agropecuárias na 

produção de leite, podem ser citados: manejo sanitário, manejo alimentar e 

armazenamento de alimentos, qualidade d'água, refrigeração e estocagem do leite, 

manejo da ordenha e pós ordenha, capacitação dos trabalhadores, controle 

integrado de pragas, higiene de superfícies, equipamentos e instalações e saúde 

dos trabalhadores e higiene pessoal. Todos estes cuidados são organizados em 

formato de um manual, cada qual com seu procedimento detalhado para 

implantação e execução (EMBRAPA, 2005).  

Quando há quebra ou falha na aplicação de algumas destas ações, a 

qualidade do leite poderá ser comprometida em sua integridade (GUIMARÃES; 

LANGONI, 2009).  

O crescimento da produção, com a má qualidade do leite produzido no Brasil 

e com o aumento da exigência do consumidor por maior segurança alimentar, levou 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a buscar alternativas 

para melhorar a qualidade do leite do país. As normas de produção leiteira foram 

publicadas na Instrução Normativa n° 51 (BRASIL, 2002) que determinava normas 

na produção, identidade e qualidade de leites tipos A, B, C, pasteurizado e cru 

refrigerado. Esta normativa foi revogada e atualizada pela Instrução Normativa nº 62 

(BRASIL, 2011), de 29 de Dezembro de 2011, que alterou o caput e inseriu os §§ 1º 

ao 3º, todos do art. 1º, da Instrução Normativa MAPA nº 51, de 18 de setembro de 

2002, aprovando o regulamento técnico de produção, identidade e qualidade do leite 

tipo A, o regulamento técnico de identidade e qualidade de leite cru refrigerado, o 

regulamento técnico de identidade e qualidade de leite pasteurizado e o regulamento 

técnico da coleta de leite cru refrigerado e seu transporte a granel. A IN 62 modificou 

os parâmetros de qualidade do leite. A normativa tem como principal foco a redução 

da Contagem de Células Somáticas (CCS) e da contagem bacteriana total (CBT) do 

leite produzido nas propriedades (BRASIL, 2011). A CCS é condicionada como 
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indicativo da sanidade da glândula mamária das vacas, enquanto a CBT reflete a 

higiene na retirada e no armazenamento do leite, ou seja, na sua obtenção e 

armazenamento (MOLINERI et al., 2012). O objetivo geral da norma é promover a 

melhoria na qualidade do leite, utilizando-se de um controle mais rígido da matéria-

prima, que deve ser obtida em condições higiênicas adequadas e refrigerada, 

garantindo a manutenção da qualidade do leite desde a ordenha até a chegada à 

indústria. A substituição da IN 51 pela IN 62 revelou o quão apartado do ideal o setor 

se encontrava. A IN 51/2002 previa a vigência de limites de CCS e CBT no patamar 

de 400.000 céls./ml e 100.000 UFC/ml, respectivamente, até dezembro de 2011, já a 

IN 62 diminuiu estes limites para 100.000 UFC/ml com relação à CBT e 400.000 

céls./ml com relação a CCS (BRASIL, 2011). Entre os microrganismos indicadores 

de qualidade, estão os aeróbios mesófilos, que constituem um importante grupo de 

microrganismos, por incluírem a maioria das bactérias acidificantes do leite, assim 

como os patógenos. Santana; Beloti e Barros (2001) evidenciaram que, as principais 

fontes de contaminação por aeróbios mesófilos, em ordem decrescente, são a 

superfície, a água residual dos latões e tanques de expansão e tetos mal 

higienizados. 

O leite é considerado pelo RIISPOA, produto oriundo da ordenha completa, 

ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 

descansadas. Para a obtenção de um leite de boa qualidade, que não seja meio de 

veiculação de inúmeras doenças de caráter zoonótico (brucelose, tuberculose) 

cuidados desde o ponto inicial da ordenha até a envase final devem ser aplicados, 

de maneira a minimizar estes pontos críticos (BRASIL, 1952).  

Para a obtenção higiênica do leite, deve-se iniciar antes mesmo do momento 

da ordenha propriamente dito. Os currais de espera devem ser construídos 

garantindo sombreamento e ventilação adequados, permitindo que os animais se 

sintam calmos, seguros e ao mesmo tempo com interesse de entrar na sala de 

ordenha. Estes currais devem ser localizados de modo a possibilitar a entrada e 

saída de animais de maneira confortável e sem esforço desnecessário. A sala de 

ordenha deve ser localizada de modo a permitir boa ventilação e luminosidade, 

construída com materiais de fácil limpeza e higienização e mantida em condições 

que previnam ou reduzam, ao mínimo, a contaminação do leite. Os ordenhadores 

devem ter fácil acesso ao úbere dos animais, de modo a facilitar as operações de 
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limpeza e higienização de tetos, aumentando assim a eficiência da mão-de-obra e 

proporcionando conforto aos animais durante a ordenha (EMBRAPA, 2005). 

Além destas instalações envolvidas no processo de obtenção, a água 

utilizada é meio de veiculação de microrganismos, esta, quando em contato com o 

úbere e os vasilhames de limpeza, deve ser potável (EMBRAPA, 2005).  

O leite deve ser proveniente de animais que possuam aparência saudável, 

não possuam evidência de doenças infecciosas, transmissíveis aos seres humanos 

através do leite e que estejam em bom estado geral de saúde. O leite proveniente de 

animais doentes deve ser separado do leite de animais saudáveis. Bem como 

cuidados devem ser tomados para garantir a saúde e bem-estar dos animais, como 

implementar um protocolo de vacinações, vermifugações e tratamento dos 

ectoparasitos nas épocas adequadas, tópicos estes que devem estar aderidos ao 

plano de saúde veterinário – PSV. No caso das vacas em lactação, devem-se 

observar restritamente as recomendações que acompanham o produto, 

especialmente quanto ao período de descarte do leite para consumo, obedecendo 

aos intervalos de segurança. Estes devem ser seguidos rigorosamente de acordo 

com recomendação do fabricante. Evitar acúmulo de fezes e urina na entrada dos 

estábulos, promovendo a limpeza periódica destes locais também é parte do 

protocolo (EMBRAPA, 2002).  

Os animais ordenhados devem ter suas exigências nutricionais garantidas e 

serem livres de substâncias e materiais que ocasionem problemas à saúde tanto do 

rebanho quanto do consumidor final. A produção de concentrados, silagens e fenos 

deve ser feita a partir de matéria-prima de boa qualidade, também produzido sob 

conceitos de boas práticas e de acordo com as recomendações técnicas de 

elaboração e conservação, visando impedir o desenvolvimento de fungos produtores 

de micotoxinas que afetam a saúde dos animais e podem causar intoxicações para o 

consumidor final. Deve-se evitar o uso de antibióticos, assim como, anabolizantes na 

alimentação; disponibilizar mistura mineral de qualidade à vontade para todos os 

animais, protegendo os cochos de sal da chuva e do sol, localizados 

preferencialmente perto d’água. Preconizam-se também, apenas utilizar na 

suplementação alimentar, produtos aprovados pelo MAPA. Há regulamentação 

sobre requisitos de alimentos, como a Instrução Normativa nº 7, de 17 de maio de 

1999, que proíbe o emprego de alimentos de origem animal na alimentação do 

rebanho bovino (BRASIL, 1999).   
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Antes de optar pela aplicação de qualquer inseticida, raticida ou associado, 

deve-se, primeiramente, remover todos os dejetos dos estábulos e armazená-los 

distantes do local de ordenha de modo a evitar a proliferação de insetos e a 

presença de mau cheiro; limpar diariamente o estábulo e outras dependências onde 

os animais permanecem; realizar qualquer tratamento químico, quando necessário, 

com produtos aprovados pelo MAPA e por pessoas treinadas; usar telas nas janelas 

e basculantes no local de armazenamento do leite, quando houver; limpar esgotos e 

bueiros próximos ao local de ordenha e armazenamento do leite; dar preferência a 

armadilhas luminosas para eliminação de insetos em locais próximos a sala de 

ordenha e armazenamento do leite e manter os locais limpos para evitar a 

proliferação de insetos e roedores (EMBRAPA, 2005).  

No momento da ordenha, este local deve ser mantido limpo e seco. A limpeza 

do local deve ser realizada no final de cada ordenha, de maneira que a ventilação 

natural seque o local. Os utensílios e equipamentos utilizados para ordenhar e 

armazenar o leite devem ser mantidos limpos e secos. Ao final da ordenha, estes 

devem ser lavados e guardados em orientação para baixo para evitar contato com 

insetos e outras pragas. A ordenha só deve ser realizada, quando os tetos dos 

animais estiverem limpos e secos, com a técnica do pré dipping (EMBRAPA, 2005). 

O pré dipping é uma prática que visa à redução de novos casos de mastite 

ambiental, tendo em vista que as vacas entram na sala de ordenha trazendo 

bactérias ambientais na pele do teto. O objetivo desta prática é garantir a eliminação 

destas bactérias antes que se rompa o tampão de queratina e o úbere fique exposto 

a uma possível invasão. O pré dipping deve ser realizado com um produto de ação 

antisséptica (iodo), aplicando o produto somente em tetos razoavelmente limpos, de 

maneira a garantir a imersão de cada teto (o ideal é 75-90% do teto) no produto pré 

dipping para uma cobertura completa da superfície. Por último, deve-se permitir que 

o produto fique no teto entre 15-30 segundos para obter uma ação germicida 

máxima, antes de realizar a limpeza com papel toalha ou tecido limpo (MILKPOINT, 

2011).  

Os ordenadores devem usar roupa limpa, de tecido claro e ter as mãos 

limpas, unhas cortadas e evitar hábitos indesejáveis (EMBRAPA, 2005). 

As vacas devem ser conduzidas de forma organizada, com calma e sem 

mudanças bruscas de rotina, para que não interfira no momento de ejeção do leite e 

não favoreça a presença de leite residual. Estas devem ser organizadas de modo 
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que sejam sempre ordenhadas primeiramente as vacas saudáveis e por último as 

vacas mais velhas e\ou as que apresentam quadros de mastite, para descarte deste 

leite, a conhecida linha do leite. O produtor e/ou colaborador, deve garantir que os 

três primeiros jatos de leite sejam descartados em uma caneca de fundo escuro e 

observar o seu aspecto. Se estiver alterado, com presença de grumos, amarelado 

ou aquoso, é indicativo de um quadro de mastite. Este leite alterado deve ser 

separado e descartado, não podendo ser enviado para consumo, nem animal nem 

humano. Os animais que apresentarem alterações sugestivas de mastite clínica, ou 

mesmo de mastite subclínica, devem ser separados e tratados imediatamente sob 

cuidados do médico veterinário responsável da propriedade (EMBRAPA, 2002). 

Os tetos, após desinfecção com a técnica de pré dipping, devem ser secados 

com papel toalha descartáveis, ou toalhas de panos destinadas a esta limpeza 

(Santex), sendo a ordenha iniciada dentro de um minuto após a preparação do 

úbere. Os animais devem ser ordenhados um a um, com calma, de forma 

ininterrupta e completa (EMBRAPA, 2005). 

É importante que todos os cuidados sejam tomados com a higienização do 

colaborador no momento da ordenha. Após a ordenha, deve ser feito a imersão 

completa dos tetos em desinfetante apropriado, como solução de clorexidine ou 

PVPI (EMBRAPA, 2002).  

Outro aspecto importante é garantir que as vacas permaneçam em pé por um 

período entre 40 a 60 minutos após o momento da ordenha, de maneira a evitar 

quadros de mastite, pelo não fechamento do esfíncter mamário. Uma técnica bem 

efetiva é o fornecimento de alimento no cocho após a atividade (TOMAZI; SANTOS, 

2014). 

Após a obtenção higiênica do leite, este, deve ser refrigerado imediatamente. 

A Instrução Normativa nº 62, define que o leite obtido deve ser coado em recipiente 

apropriado de aço inoxidável, náilon, alumínio ou plástico atóxico e refrigerado até a 

temperatura 7ºC, em até 3 horas (BRASIL, 2011).   

Em períodos mais quentes, as altas temperaturas são prejudiciais para a 

qualidade do leite. Isto, porque as bactérias contaminantes podem se multiplicar 

rapidamente, reduzindo o pH do leite, tornando-o inaceitável para a indústria, 

causando grande prejuízo ao produtor (GUIMARÃES; LANGONI, 2009).  

Os utensílios que entram em contato com o leite, devem ser de fácil limpeza, 

desinfecção e material inerte para impedir a transferência de substâncias estranhas 
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ao leite em quantidades que envolvam riscos à saúde do consumidor final ou que 

causem alterações sensoriais do leite (EMBRAPA, 2005).  

O momento de transporte do leite, nos caminhões tanque, é de suma 

importância para evitar a contaminação, seja no momento de obtenção pela 

mangueira acoplada ao caminhão, ou pelo próprio manipulador. Para o seu 

transporte, deve ser aplicado o Regulamento Técnico para Coleta de Leite Cru 

Refrigerado e seu Transporte a Granel (BRASIL, 2002).  

A saúde e treinamento dos colaboradores envolvidos nos processos de 

obtenção do leite são de suma importância no que envolve a qualidade do produto 

final. Devido a isto, treinamentos, controles de qualidade, listas de verificação 

relacionadas a aspectos de conformidade e não conformidades devem ser 

investidos pelos produtores de maneira a maximizar a qualidade do leite 

(EMBRAPA, 2005). 

 

5.2 LEITE A2A2 

Alimento completo e de suma importância, fonte de cálcio, proteínas, 

vitaminas e minerais (GUIMARÃES; LANGONI, 2009), o leite não pode ser 

consumido por todas as pessoas, pois estima-se que 6% da população mundial seja 

alérgica a um tipo de proteína que contém no leite, a beta caseína tipo A1, existindo 

estudos que comprovam a relação entre o consumo do leite que possui esta 

proteína e casos de alergias (VILELA, 2016).  

A beta-caseína, constituinte do grupo das caseínas, bem como as proteínas 

do leite no geral, é codificada a partir de genes. Todo animal tem duas cópias de um 

gene, sendo uma oriunda do pai e outra da mãe. Essas cópias são denominadas 

alelos. A beta-caseína tem os alelos A1 e A2. A diferença entre eles é uma mutação 

que altera a forma da proteína, justificando a existência da beta-caseína do tipo A1 e 

do tipo A2 (CAMARGO, 2015). 

Ainda sobre essas proteínas específicas, pesquisadores descobriram que há 

aproximados 10.000 anos atrás, algumas vacas sofreram uma mutação genética e 

passaram a produzir também, a proteína beta caseína A1 (GARCIA, 2016).  

A diferença entre estas duas proteínas é um aminoácido na 67ª posição entre 

203 aminoácidos que faz parte da composição de ambas as proteínas. A beta 

caseína A1 possui um aminoácido histidina, enquanto que a beta caseína A2 tem 

uma prolina na 67ª posição (DIAS,2016). 
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 Devido à histidina ocupar o lugar da prolina, faz com que a proteína seja 

clivada nessa posição, dando origem a um peptídeo, ou seja, parte de proteína, 

denominado Beta Caseomorfina A7. Este nome lhe foi atribuído devido a sua 

estrutura química semelhante à morfina. A clivagem ocorre no estômago do 

consumidor, durante o processo de digestão. Por sua vez, a beta caseína A1 e seus 

peptídeos, principalmente a Beta Caseomorfina 7 ao que tudo indica, são 

causadores da alergia do leite que alguns seres humanos apresentam. Assim, em 

teoria, se o leite a ser consumido não tivesse beta caseína A1, ele não seria 

alergênico. O leite que possui somente beta caseínas A2 é chamado de leite A2A2. 

Ele é produzido a partir de vacas cujo genótipo para o gene da beta caseína é o 

A2A2 (DIAS, 2016). 

Segundo Vilela (2016), a Nova Zelândia desde 2003 já vem investindo na 

produção e melhoramento do rebanho produtor de leite com proteína A2 e sua 

indústria láctea já comercializa leite e derivados lácteos próprios para o consumo de 

quem tem alergia a caseína. Registrou o nome “A2 Milk”, e está atualmente 

certificando laticínios ou fazendas que trabalhem exclusivamente com leite A2A2 

determinado por meio de exame de DNA dos animais do rebanho e normas de 

manejo que contemplem o livre acesso dos animais ao pasto, luz solar e ar livre dos 

animais em lactação. No Brasil, muitos produtores já fizeram a identificação de suas 

vacas que produzem caseína A2 e alguns já estão investindo numa linha de 

produção própria, totalmente voltada para esse mercado. A produção de leite A2 

torna-se um nicho de mercado interessante para produtores de bovinos, sendo 

possível a obtenção de leite e derivados não-alergênicos. Se o produtor tiver 

interesse nesse tipo de produção, há a necessidade de fazer uma seleção assistida 

por marcadores moleculares dos animais em seu rebanho. Primeiramente, coleta-se 

material biológico (sangue ou folículo piloso) dos animais da propriedade para envio 

a laboratório especializado na execução do teste. No laboratório, extrai-se o DNA e 

genotipa-se para o marcador em questão. O produtor receberá os genótipos de seus 

animais (A1A1, A1A2 ou A2A2). Ele poderá permanecer somente com os animais 

A2A2 na propriedade ou ordenhá-los separadamente (em sistemas de ordenha 

distintos) dos demais (CAMARGO, 2016). 

No Brasil, o laboratório de Genética Molecular do Departamento de Zootecnia 

da Unesp, Campus de Jaboticabal, realiza o teste por um custo de R$ 60,00 o 

animal (CAMARGO, 2016).  
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Na Chácara Cristalina, o produtor realizava a arrancadura dos pêlos dos 

animais que desejaria genotipar e enviava para uma filial da Deoxi – A Neogen 

Company, localizada em Araçatuba, São Paulo. Os técnicos reencaminhavam o 

material coletado para a matriz da empresa, localizada em Lansing, Michigan, nos 

EUA. Na matriz, eram realizados os testes laboratoriais e enviado por e-mail os 

resultados (Figura 7). 

Figura 7  - Resultados chácara cristalina de animais genotipados 

 

FONTE: DEOXI – A NEOGEN COMPANY. DEZEMBRO/2016 

Essa particularidade com relação a estas proteínas do leite, fez com que os 

pesquisadores estudassem todas as raças bovinas e descobrissem quais as que 

produziam maior quantidade de beta caseína A1 e A2 (DIAS, 2016). 

Segundo Garcia (2016), uma pesquisa genética realizada pela USP de São 

Carlos demonstrou que todas as raças zebuínas ainda produzem leite A2 na sua 

quase totalidade (números bem próximos a 100%), não tendo sido afetadas pela 

mutação genética, o que favorece os criadores de Gado Gir Leiteiro. As raças 

leiteiras européias mais conhecidas, como a Holandesa e a Jersey produzem leite 

com 50% e 75% respectivamente com proteína A1, sendo seu consumo contra 

indicado a quem tem qualquer grau de alergia a leite. 

   

5.3 COMPOST BARN 

Para bovinos destinados a produção de leite, o complexo compost barn 

estabelece um microclima adequado para a criação, que facilita o manejo e 
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influencia na produtividade de maneira positiva, aumentando a quantidade de leite 

produzido por área trabalhada (SIQUEIRA, 2013). 

A principal diferença entre o Compost Barn e o free stall é em relação ao 

espaço proporcionado para as vacas leiteiras que estão alojadas e o manejo da 

cama, onde no compost barn, os dejetos das vacas são incorporados juntos a 

serragem, de maneira a formar uma cama para compostagem. Em contrapartida, no 

free stall, os dejetos são limpos sistematicamente e encaminhados para a 

esterqueira. O sistema compost barn oportuniza aos pequenos produtores uma 

alternativa para elevar a produtividade do rebanho (SEBRAE, 2015).  

O funcionamento da instalação depende em suma da temperatura da cama e 

da eficácia com que esta é manejada. De maneira correta, a temperatura da cama 

aumenta fazendo com que reduza a umidade, favorecendo a compostagem, que 

ocorre ao longo do tempo com o material da cama e a matéria orgânica dos dejetos 

dos animais. O processo de compostagem consiste em produzir dióxido de carbono 

(CO2), água e calor a partir da fermentação aeróbia da matéria orgânica. No 

compost barn, as fezes e urina das vacas fornecem os elementos essenciais 

(carbono, nitrogênio, água e microrganismos) necessários para que ocorra o 

processo de compostagem (SANTOS, 2012). O oxigênio usado na compostagem é 

proveniente da aeração diária que deve ser realizada na cama. O sucesso deste 

processo depende da manutenção de níveis adequados de oxigênio, água, 

temperatura, quantidade de matéria orgânica e atividade dos microrganismos, que 

devem produzir calor suficiente para secar o material e reduzir a população de 

microrganismos patogênicos. Para que esse processo ocorra, a temperatura da 

cama deve variar de 54 a 65˚C a 30 cm da superfície da cama. A cama geralmente 

formada por maravalha ou serragem, podendo ainda ser agregado palhas, sabugos 

de milho triturado, casca de arroz, casca de soja ou polpa de citros devendo ser 

separada do corredor de alimentação ou cocho por um beiral de concreto 

(SIQUEIRA, 2013).  

Segundo Black et al., (2013), o compost barn gera mudanças relacionadas 

principalmente ao conforto das vacas submetidas a este tipo de instalação, bem 

como, sua produtividade e longevidade, relacionados a redução de problemas de 

casco. Quando comparado aos sistemas tipo free stalls, no compost barn as vacas 

têm mais espaço, o que permite maior liberdade de movimento tanto para se 

locomoverem quanto para deitar. Além de permanecerem sobre uma superfície 
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macia, o que favorece o não surgimento de problemas de cascos, se comparado a 

exposição destas vacas ao concreto, como no caso do free stalls. Melhoria da 

qualidade do leite também é notada neste tipo de sistema, devido à redução da CCS 

e menor incidência de mastite, já que as vacas chegam limpas no momento da 

ordenha, tornando o processo de sanitização pré ordenha mais eficiente. Esta 

redução está ligada, principalmente, à redução de mastite ambiental pela redução da 

carga microbiana na cama, melhoria da condição de higiene das vacas antes da 

ordenha, melhoria no sistema imune das vacas promovida pelo ambiente mais 

confortável, resultado da melhoria do bem-estar destes animais. 

Em estudo realizado nos Estados Unidos da América, onde este sistema é 

mais comum, Black et al., (2013), observaram um aumento de produção de leite de 

0,8 kg/vaca/dia no período de transição de um sistema free stall para compost barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS IMPLANTADAS MEDIANTE A CONCEPÇÃO D

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS NA

 
O manual da Chácara Cristalina 

em todos os processos e os procedimentos que dev

setor, de acordo com o caracterizado a

  

6.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

De acordo com o produtor e com as atividades dos colaboradores, foi 

ressaltado e separado a fu

Figura 8  - Organograma ocupação

 De acordo com o organograma as 

Os Gerentes: Klaus, Egon e Hugo, 

fazenda, bem como o corpo técnico.

ordenha e sanidade animal.

Assistência Veterinária:

manejo reprodutivo do rebanho, atendimento de emergências; provenientes 

da cooperativa. 

Assistência Agronômica: 

adubação, pesticidas e herbicidas; provenientes da cooperativa.

Assistência Nutricional: 

balanceamento da ração; provenientes da cooperativa.

Trato

 

MEDIDAS IMPLANTADAS MEDIANTE A CONCEPÇÃO D

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS NA  CHÁCARA CRISTALINA

O manual da Chácara Cristalina descrevia as funções de todos os 

em todos os processos e os procedimentos que deviam ser transcritos em cada 

setor, de acordo com o caracterizado a seguir.  

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

De acordo com o produtor e com as atividades dos colaboradores, foi 

ressaltado e separado a função de cada um em organograma (Figura 

rganograma ocupação. 

De acordo com o organograma as funções eram: 

: Klaus, Egon e Hugo, eram responsáveis pela administração da 

fazenda, bem como o corpo técnico. Auxiliavam e supervisiona

ordenha e sanidade animal. 

Assistência Veterinária: responsável pelas recomendações de sanidade e 

manejo reprodutivo do rebanho, atendimento de emergências; provenientes 

Assistência Agronômica: responsável por análise de solo, prescrição de 

adubação, pesticidas e herbicidas; provenientes da cooperativa.

Assistência Nutricional: responsável por análise de ingredientes e 

balanceamento da ração; provenientes da cooperativa. 

Gerente

Trato Ordenha
Serviços 
Gerais

Assistência 
Veterinária

Assistência 
Agronômica

Assistência 
Nutricional
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CHÁCARA CRISTALINA  

as funções de todos os envolvidos 

ser transcritos em cada 

De acordo com o produtor e com as atividades dos colaboradores, foi 

igura 8). 

 

responsáveis pela administração da 

m e supervisionavam setor de 

sponsável pelas recomendações de sanidade e 

manejo reprodutivo do rebanho, atendimento de emergências; provenientes 

ável por análise de solo, prescrição de 

adubação, pesticidas e herbicidas; provenientes da cooperativa. 

esponsável por análise de ingredientes e 

Serviços 
Gerais
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Trato: função de tratar todos os animais e limpeza do compost barn.  

Colaboradores: Isaac, Valdecir. 

Ordenhador: ordenha e limpeza da sala de ordenha e sala do leite; 

Colaboradores: Isaac, Valdecir. 

Serviços Gerais: ajudar nas demais funções e a cobrir folgas. 

Colaboradores: Isaac, Valdecir. 

 

6.2 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

6.2.1 Registros 

Foram estabelecidos registros das diversas atividades, conforme a rotina 

exercida na propriedade.  

Figura 9  - Ilustração da listagem referente aos registros. 

Anexo II – Manual de Boas Práticas Chácara Cristalina 

1. Registros 

Identificação Tipo Local de Retenção 

Análise de resíduos de leite – 
Coleta de amostras 

Impresso Escritório 

Compra de ingredientes Notas Casa/contador 

Controle leiteiro Arquivo digital Escritório 

Destino de embalagens de 
agroquímicos 

Recibos Casa 

Gerenciamento do rebanho Arquivo digital Farmácia 

Registro de animais 
comercializados (feiras/novilhas_ 

- Nota do produtor 

Impresso Casa 

Registro de limpeza – Sala e 
equipamentos de ordenha 

Fichas Sala de ordenha 

Registro de manutenção de 
máquinas e equipamentos 

Notas/terceirizados Casa 

Registro de produção de leite Arquivo digital Casa 

 
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 
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Os registros deveriam ser realizados diariamente, ou segundo o preconizado 

pelo procedimento, estando os documentos comprobatórios organizados, de forma a 

ser facilmente acessível. Na Figura 9, encontra-se a listagem referente aos registros 

executados no processo de produção. 

 

6.3 GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE 

6.3.1 Aspecto geral 

A propriedade tinha como objetivo principal manter um ambiente adequado ao 

processo de produção, garantindo o bem-estar animal, a qualidade e funcionalidade 

das instalações, de modo a proporcionar melhor produtividade, a sanidade animal e 

a segurança dos colaboradores e do meio ambiente. 

O bem-estar era buscado através da manutenção de estábulos limpos, 

iluminados, com proteção contra as intempéries, densidade animal adequada, 

piquetes com pastagem em abundância e cercas. 

O gerenciamento era realizado de forma participativa, com todos os 

colaboradores. Mensalmente, havia realização de reunião, envolvendo todos os 

funcionário e corpo técnico assessor, para comunicação e elucidação das ações 

realizadas na propriedade a atividades futuras, assim como, indicação de sugestões 

de melhorias. 

6.3.2 Gerenciamento zootécnico do rebanho 

O gerenciamento do rebanho era realizado por meio do software Afimilk 

(Afkim, Israel) para controle de características zootécnicas, como nascimentos, 

cruzamentos, morte, descartes, data de secagem e data de parto. O software Afimilk 

também era utilizado para o controle da produção de leite para o programa de 

controle leiteiro da Associação Paranaense de Criadores Bovinos da Raça 

Holandesa – APCBRH.  

O médico veterinário visitava de acordo com a demanda pela cooperativa 

Witmarsum, fazendo o controle sanitário do rebanho, manejo reprodutivo, 

tratamentos clínicos, até ministrando treinamentos para os colaboradores que 

atuavam nestas atividades específicas de sua responsabilidade, quando necessário. 

6.3.3 Sistema de referência 

 No croqui da propriedade ilustrado na Figura 10, consta referências ao 

sistema de identificação e de localização das instalações e das áreas empregadas 

para o manejo utilizado na propriedade. 
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Figura 10  - Croqui propriedade chácara cristalina. 

 

6.3.4 Rebanho 

O rebanho da propriedade era constituído por animais de raças puras 

Holandesas, representando cerca de 95% do rebanho total, de modo a proporcionar 

maior volume de leite. A propriedade contava com 130 animais em média, 

contabilizando vacas em lactação, secas, novilhas, etc.  

Dois tipos de divisões eram encontradas no rebanho, conforme a idade ou 

fase de produção. No grupo de animais em produção, os lotes eram formados em 

função da média do volume de produção diário (lote 01 de alta produção e lote 02 de 

baixa produção; dentro do lote 01, acondicionadas também as novilhas de primeira 

parição, que possuíam quantidade de produção de leite igualitária a vacas de alta 

produção). Nos animais fora de produção os lotes eram formados de acordo com 

idade, peso, escore corporal e período seco. Para segregação na alimentação eram 

formados lotes distintos (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Divisão dos lotes da propriedade. 

Lote Característica 
Bezerras  0-4 dias 
Bezerras Desmame 4 dias até desmame 
Bezerros Machos - 
Novilhas  12 e/ou 14 meses  
Vacas secas - 
Pré-parto - 

 

*Os lotes: Pré-parto, novilhas, bezerros machos e desmame, se encontram em outra 

propriedade, dos mesmos gerentes, porém em outra localidade.  

A alimentação seguia a linha: 

� Lote Bezerras – leite (5L) + concentrado a vontade já na primeira semana; 

� Lote bezerra jovem - pasto + concentrado 2 kg por animal, até 6 meses; 

� Lote bezerros machos - silagem e concentrado específico; 

Os lotes de animais, que estavam nos piquetes, eram inspecionados duas 

vezes ao dia para detecção do cio, detecção precoce de alterações de saúde, 

enfermidades e também variações comportamentais. 

6.3.5 Prevenção à entrada de doenças 

 Para a prevenção de doenças eram adotadas as seguintes medidas: 

reposição dos animais mortos ou descartados, somente com animais nascidos na 

Chácara Cristalina; não sendo adquiridos animais de outras propriedades 

(principalmente devido ao certificado da propriedade de Livre de Brucelose e 

Tuberculose). Restrição do acesso de animais domésticos à criação e manutenção e 

subordinação do Plano de Saúde Veterinário. Ainda para auxiliar no controle de 

disseminação de doenças, realizava-se o monitoramento e controle de pragas e 

roedores, por meio de profissional especializado, que mantinha e monitorava o 

processo, com a utilização de produtos específicos para os devidos fins. 

 O estado sanitário da propriedade como livre de brucelose e tuberculose, foi 

adquirido em 2007, sendo renovado em novembro de 2016. O certificado atesta o 

cumprimento das condições sanitárias exigidas pelo programa oficial de controle e 

erradicação de brucelose e tuberculose (MAPA, 2016), garantindo que as 

propriedades certificadas ofereçam ao consumidor produtos de baixo risco sanitário. 

6.3.6 Máquinas e equipamentos 

A propriedade seguia as recomendações de manutenção, calibração e 

regulagem conforme descritos nos manuais fornecidos pelos fabricantes, e/ou a 
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empresa responsável. Os procedimentos de manutenção dos equipamentos 

(máquina de ordenha, misturador euromix 1) estavam descritos e disponíveis no 

escritório da fazenda. Os funcionários que realizavam as atividades foram 

capacitados para tal, seguiam os procedimentos estabelecidos e mantinham 

registros das atividades, incluindo registros de limpeza realizada ao término de cada 

atividade desenvolvida. 

6.3.7 Saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores 

O programa de saúde e segurança do trabalhador rural era revisto e 

atualizado, no mínimo, uma vez ao ano. Este descrevia as situações de risco que 

podiam estar expostos os colaboradores, durante as atividades relacionadas aos 

cuidados com os animais, à produção, distribuição e manejo do alimento.  

Para consulta e sob orientação técnica do veterinário responsável, sempre 

que necessário, as bulas e as recomendações técnicas dos produtos químicos eram 

mantidas armazenadas, conforme Figura 11. 

Figura 11  - Ilustração das recomendações de uso de fármacos. 

Chácara 
Cristalina 

Setor de Sanidade 

Ficha de Medicamentos 
Página 1 de 1 

FICHA DE MEDICAMENTOS 

NOME 
FANTASIA 

PRINCIPIO 
ATIVO 

INDICAÇÃO 

GANADIOL Benzoato de estradiol 
Sincronização de cios, cio silencioso e anestro pós parto 

em bovinos 

GANASEG 
PLUS 

Diaceturato de 
diminazene 

Babesia sp. Alívio das manifestações clínicas da 
“tristeza parasitária bovina” 

TERRAMICINA/ 
LA 

Oxitetraciclina 

Tratamentos de anaplasmose, pneumonia, leptospirose, 
podridão do casco, difteria, metrite, mastite sistêmica, 
enterite bacteriana, actinobacilose, artrite infecciosa, 

feridas infecciosas, pericardite infecciosa, dermatofilose 
e queratoconjuntivite infecciosa. Prevenção das 

infecções pós-operatórias e pós-parto. 

MERCEPTON 
Lipotrópicos e 

antióxicos 
Hepatoprotetoras, nas auto-intoxicações e intoxicações 

(forragens, plantas, medicamentos) 

FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 
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 Havia cópias de bulas arquivadas no escritório e os produtos que não as 

possuíam tinham informações técnicas nos rótulos dos mesmos, do mesmo modo as 

bulas de medicamentos estavam nas respectivas embalagens. Um arquivo com 

todas as descrições dos medicamentos era mantido no escritório, no livro da 

cooperativa. 

Os padrões de higiene que foram adotados na propriedade eram difundidos 

por meio de orientação, que eram realizadas nas reuniões gerenciais e nos 

treinamentos técnicos, que eram registrados conforme Figura 12. 

 As orientações que deveriam ser seguidas eram a proibição do fumo, a 

exigência para os colaboradores que as unhas fossem mantidas bem cortadas e 

limpas, assim como hábitos de higiene pessoal. 

Figura 12  - Ilustração do registro de treinamento. 

Chácara 
Cristalina 

Setor Administrativo 

Registro de treinamento 
Página 1 de 1 

 

Treinamento sobre: Tópicos abordados: 

  

 

Participante 

CPF Setor Assinatura 

Participante 

CPF Setor Assinatura 

Participante 

CPF Setor Assinatura 

 
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 

Além destas ações, eram disponibilizados para os colaboradores, avental e 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), como par de botas, que permaneciam 

na chácara e após cada procedimento eram higienizados e armazenados. Para as 
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atividades na sala ordenha era exigido avental branco, luvas e botas de borracha, 

específicos para a atividade. 

Todos os colaboradores receberam treinamentos em boas práticas 

agropecuárias e para os distintos campos de atuação. 

Para a pulverização de produtos, tanto na lavoura, quanto contra 

ectoparasitas, era realizado por profissional capacitado, responsável por todos os 

EPI’s e ações preventivas. 

Os colaboradores eram orientados sobre procedimentos referentes às 

operações de rotina e às situações de emergência, que podiam representar riscos à 

saúde e ao bem-estar dos colaboradores e animais e, também representassem risco 

à produção de leite de qualidade. 

Os acidentes de trabalho eram comunicados ao chefe do curral, e, caso fosse 

necessário, o acidentado era deslocado ao hospital da cidade por meio de veículo 

da chácara. Os números dos telefones de emergências, hospitais, bombeiros e 

outros estavam disponíveis ao lado do telefone do escritório, assim como das 

pessoas de contato. 

6.3.8 Gerenciamento de resíduos de reciclagem 

A retirada dos resíduos dos estábulos era realizada através de raspagem 

mecânica, sistematicamente, durante todo o tempo que os animais ficassem 

estabulados, no caso do free stall. O piso era lavado com água sob pressão. Os 

dejetos recolhidos, durante a lavagem, eram levados para esterqueira, que possuía 

uma capacidade de 2.000 m³, onde ficavam por aproximadamente 45 dias. Durante 

este período, os dejetos eram mantidos em constante agitação e aeração. Após o 

tratamento aeróbico, o esterco produzido era empregado nas áreas de produção de 

forragem e grãos na própria fazenda de acordo com as recomendações do 

agrônomo responsável.  

Os resíduos provenientes de tratamentos medicamentosos eram segregados, 

e os materiais perfuro cortantes acondicionados em recipientes específicos, 

armazenados em local pré-determinado e destinados para uma empresa 

especializada, a Atitude, com uma frequência de 2x/ano. 

As embalagens de agroquímicos passavam por tratamento de tríplice 

lavagem, conforme as instruções do fabricante. Após este procedimento, as 

embalagens eram segregadas e armazenadas em local específico, separados dos 

demais resíduos e entregues ao posto de recolhimento, com frequência de 3x/ano. 
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Os documentos comprobatórios estavam anexados às notas fiscais referentes aos 

mesmos. 

Sob o sistema de coleta da cooperativa, os resíduos de material reciclável 

(plásticos, embalagens de papel, etc.) eram separados em recipientes exclusivos, 

segregados por cores, conforme o padrão, e encaminhados para a reciclagem, 

semanalmente, às quintas-feiras. Sendo os resíduos não recicláveis (tanto 

doméstico quanto os decorrentes da produção) recolhidos semanalmente, aos 

sábados. O papel da ordenha ia para a esterqueira e resíduos de óleo era 

empregado em parte para pulverizar os equipamentos, contribuindo com a 

sustentabilidade.  

 

6.4 ATIVIDADES DA PROPRIEDADE 

6.4.1 Atividades gerais 

Na maior parte do ano a propriedade produzia 100% da forragem consumida 

pelos animais. Os concentrados a granel eram adquiridos da Cooperativa 

Agroindustrial Witmarsum LTDA, transportados em caminhão específico e 

armazenados em silos identificados para cada produto. O rebanho era mantido em 

confinamento, antes da construção do compost barn, onde recebiam concentrados, 

volumosos, suplementação mineral além de água à vontade, sendo encaminhados 

do confinamento até a sala de ordenha, 2 a 3 vezes/dia. Após a finalização da 

instalação, o lote em produção recebia a suplementação alimentar e água no próprio 

compost barn e era levado para a sala de ordenha somente no momento da 

ordenha, também de 2 a 3 vezes/dia. Os demais lotes eram mantidos 

permanentemente em piquetes. 

Os animais que não estavam em lactação (vacas secas e animais jovens), 

eram mantidos na maior parte do tempo em piquetes providos de água, divididos 

normalmente por cercas elétricas, reguladas para causar uma contenção racional, a 

qual gerasse um desconforto momentâneo aos animais sem ocasionar estresse.  

Toda e qualquer instalação elétrica na propriedade era realizada e mantida 

por profissionais capacitados. Não havia exposição de fiação elétrica e havia 

constante cuidado para que não entrasse em contato com os animais.  

6.4.2 Identificação e rastreabilidade dos animais 

Os dados referentes às datas de nascimento eram registrados na ficha de 

nascimento na propriedade. A comunicação de nascimento dos animais puros e o 
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pedigree do animal eram encaminhados a Associação Paranaense de Criadores de 

Bovinos da Raça Holandesa - APCBRH, até 60 dias após o nascimento. A 

identificação dos animais recém-nascidos ocorria até, no máximo, o quinto dia após 

o nascimento com a colocação de brinco de cores diferentes para machos e fêmeas, 

sendo os brincos amarelos destinados a fêmeas e os brincos vermelhos destinados 

a machos.  

Após o nascimento, depois da cura do umbigo, o animal era identificado e 

registrado no sistema informatizado, e levado para bezerreiros individuais, 

permanecendo nestes, na maioria das vezes, até 4 à 5 dias de idade, e em seguida, 

levados ao piquete, conforme Figura 13. 

Figura 13  - Ilustração protocolo criação de bezerras. 

      
Setor de Sanidade 

  Chácara Cristalina 
Protocolo Operacional 
Criação de Bezerras  

      

Egon 002-P.O. Rev. : 001 - 01/17 Página 1 de 1 
 
    Introdução : Este P. O se refere as tarefas a serem executadas pelos funcionários do setor de 
sanidade, para a criação de bezerras do parto até a desmama. 
    Objetivo : Propiciar um crescimento saudável e dentro dos parâmentros zootécnicos aos animais 
    recém-nascidos.   
     Procedimentos :    
          + Neonato ( 1 a 4 dias )  
                  1 - Logo após o nascimento observar se a vaca realiza estimulação ou não, caso seja ne- 
                       cessário massagear o animal com as mãos e jogar água fria. 
                  2 - Observar ingestão de colostro que deve ocorrer até 2 horas após o parto, caso isto 
não ocorra, realizar o fornecimento através de mamadeira. 
                  3 - O recém nascido permanecerá com a mãe por um período de até 12 horas. 
                  4 - Pesar o bezerro e anotar o peso.   
                  5 - Cortar o umbigo a 5 cm da parede abdominal.   
                  6 - Realizar a imersão do coto umbilical em solução de iodo a 5 %. 
                  7 - Fornecer colostro por 4 dias consecutivos.   
         + Aleitamento ( 5 até desmame )    
                 1 - Fornecer 5 litros de leite diariamente, divididos em 2 fornecimentos. Quando não 
                     tiver leite o suficiente para o tratamento, utilizar o substituto LACTAL, diluido na  
                     proporção de 100g para 1 litro de água aquecida.   
                 2 - Realizar supressão no fornecimento de água, na primeira hora após o aleitamento. 
                 3 - Iniciar o fornecimento de pequenas quantidades de ração para bezerro a partir dos 
                      primeiros dias de vida, sendo o fornecimento dividido em dois (manhã e tarde). 
                 4 - Iniciar o fornecimento de feno a partir dos primeiros dias de vida.  
          + Desmame    
                  1 - O principal critério para realizar o desmame será o peso vivo de 100kg 
                  2 - O desmame será semanal e de forma coletiva.   
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 
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Os animais que recebiam antibióticos eram identificados e marcados com fitas 

coloridas vermelhas no tornozelo, para permitir melhor visualização e segregação do 

seu leite no momento da ordenha. Assim, na entrada da ordenha, o colaborador já 

identificava o animal em tratamento para não haver erros.  

Quando havia necessidade de transporte dos animais, estes eram 

acompanhados de uma guia de transporte animal – GTA e comercializados com 

notas fiscais.  

Os processos de melhoramento do rebanho através da inseminação artificial 

com observação de cio e indicação do pedômetro da Afimilk eram realizados com 

acompanhamento técnico, focando o melhoramento genético e características 

particulares dos animais, como facilidade de parto, tamanho de bezerro, produção 

de leite e morfologia, entre outras características selecionadas. 

O material genético era escolhido conforme o padrão da fêmea. De modo 

geral, utilizava-se sêmen com foco no incremento do volume de produção. 

6.4.3 Produção e fornecimento de alimento aos animais 

A propriedade contava com assistência técnica capacitada para orientação 

sobre a produção de alimentos, manejo e sanidade do rebanho. 

Era garantido o acesso de todos os animais à alimentação prescrita pelo 

técnico responsável, de acordo com a idade e a fase de produção. Os alimentos 

eram fornecidos diariamente e a água a vontade, de modo a suprir as exigências 

nutricionais, garantindo saúde e bem-estar.  

Os alimentos ensacados eram armazenados sobre estrados, em galpão 

específico, afastados da parede e com controle de entrada de animais. A silagem 

era armazenada em silos de superfície, em lonas específicas para tal fim e os 

alimentos a granel eram armazenados em dois silos aéreos, metálicos, em 

condições que impediam o contato com a umidade e a contaminação por outros 

produtos. Os produtos utilizados para o consumo animal estavam armazenados em 

local próprio, ao abrigo de intempéries, em condições que impediam o contato com a 

umidade e a contaminação por outros produtos.  

A alimentação do rebanho baseava-se em pré secado, silagem de milho e 

sorgo, e feno, todos produzidos na propriedade, se necessário, sendo o lote de 

animais em produção suplementada com concentrado conforme a recomendação 

técnica. Eram mantidos registros de fornecedores de alimentos (cooperativa através 

de nota fiscal) e uma lista de produtos empregados.  
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Novilhas vazias e vacas em lactação recebiam sal mineralizado acrescido de 

compostos homeopáticos para a prevenção de mastite, carrapatos e mosca-do-

chifre.   

As carretas utilizadas para a alimentação animal eram de uso exclusivo para 

este fim e a limpeza dos bebedouros era realizada diariamente, sendo distribuídos 

um total de 8 bebedouros, localizados 4 de cada lado do compost barn. 

O controle de pragas era realizado pelo próprio produtor. O processo era 

realizado na leiteria, ordenha, galpões, escritório e demais dependências e também 

os locais possíveis de proliferação de vetores de enfermidades, que estivessem nas 

cercanias da área de produção. 

6.4.4 Instalações e alojamentos para animais  

Instalações e estábulos foram construídos com o intuito de facilitar a limpeza 

e prevenir danos à saúde dos animais, tomando-se cuidado para evitar a existência 

de pontos que pudessem provocar ferimentos.  

A água, que era empregada para fornecimento aos animais e limpeza, 

provinha de poço comunitário.  

O embarque de animais era realizado com a ajuda de uma rampa de acesso, 

não sendo esta escorregadia visando minimizar o estresse dos animais.  

Os animais enfermos eram mantidos em baias específicas para este fim, 

sendo os sem maiores gravidades alojados em piquetes. Os animais tinham acesso 

à água e alimentação, sombra com iluminação e proteção, facilitando o acesso do 

médico veterinário e dos tratadores. Os animais em lactação muito debilitados eram 

mantidos separados dos demais, em piquete específico, com acesso a água e 

alimentação, sombra com iluminação e proteção, de modo a promover o acesso do 

técnico e dos tratadores. 

6.4.5 Controle de vetores 

A transmissão de doenças por roedores, moscas, pássaros, animais silvestres 

e domésticos era evitada empregando-se medidas gerais de controle como: cercas 

para isolamento da propriedade; segregação e destino adequado de resíduos; 

descarte de animais mortos; descarte adequado de restos de parto e de dejetos; 

limpeza e organização da área de equipamentos e preparação de alimentos, do 

depósito de rações, dos depósitos de insumos e estábulos, além do 

acondicionamento correto de ração e ingredientes. 
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6.4.6 Manejo de vacas pré-parto 

O procedimento de secagem das vacas era realizado entre 55 a 60 dias, 

anteriores à data prevista de parto. Neste período, os animais eram alojados no 

piquete juntamente com novilhas prenhas até 21 dias antes do parto. 

A partir deste prazo os animais eram encaminhados ao piquete maternidade, 

conforme ilustra Figura 14. 

Figura 14  - Ilustração rotina de parto. 

      
Setor de Sanidade 

Chácara Cristalina 
Protocolo Operacional 

Rotina de Parto 
      

      

Egon 007-P.O. Rev. : 001 - 01/2017 Página 1 de 1 
 

      
    Introdução : Este P. O se refere as tarefas a serem executadas pelos funcionários do setor de 
sanidade, quando do parto. 
   Objetivo : Propiciar um parto seguro, higiênico e tranquilo que assegure um eficiente pós parto. 
   Procedimentos :    
        1 - Recolher o animal que estiver parindo em um piquete ou boxe, próximo do estábulo, e 
deixar que o mesmo fique o mais tranquilo quanto possível. 
        2 - Deixar que o parto transcorra da forma mais natural quanto possível, somente intervindo 
quando o animal estiver forçando por mais de uma hora sem previsão de parto imediato, ou quando 
 O animal estiver sem contrações. 
        3 - Logo após o parto, deixar que a vaca lamba o bezerro por aproximadamente 15 minutos.  
        4 - Observar ingestão de colostro até o término da sexta hora pós parto, caso o mesmo não  
ocorra naturalmente, esgotar a vaca seguindo o protocolo de ordenha, e fornecer a quantidade  
que o bezerro ingerir.   
        5 - A vaca permanecerá com o bezerro no piquete ou boxe de parição por um período 
aproximado de até 12 horas. 
        6 - Mensurar o peso e anotar.   
        7 - Após separar a cria da vaca, esgotar o animal aplicando a seguinte medicação de rotina: 
  - Suplementação de cálcio se necessário.   
  - Quando necessário, fornecer por via oral, 1 medida de Drench em 20 litros de água morna   
através de sonda ruminal. Observar borbulhamento no rúmen antes de aplicar o drench.  
      

Elaboração Aprovações Implementação em 
      

Egon Kruger   02/2017. 
      
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 

Após o parto, a vaca era observada por um período de 24 horas. O bezerro 

recebia colostro na mamadeira e/ou diretamente da mãe por um período de 12 

horas, que era o tempo estipulado para contato materno. Após 3 ou 4 semanas, o 
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aleitamento do bezerro era transferido para balde. Caso não houvesse colostro de 

qualidade, o bezerro recebia o colostro proveniente do banco de colostro da 

propriedade.  

Para definir a qualidade do colostro, podia-se utilizar a técnica do 

colostrômetro, pois existe uma forte correlação entre a gravidade específica do 

colostro e a concentração de imunoglobulinas. O colostrômetro é um instrumento 

calibrado em intervalos de 5 mg/mL (Figura 15) e classifica o colostro como de 

baixa qualidade (vermelho) quando imunoglobulinas < 20 mg/mL; moderado 

(amarelo) para o intervalo de 20 – 50 mg/ mL; e excelente (verde) para valores 

de imunoglobulinas maiores que 50 mg/mL.  

Figura 15  – Exemplo de colostrômetro. 

 
FONTE: BITTAR, C.M.M. Uso do colostrômetro e do refratômetro para avaliação da qualidade do 

colostro e da transferência de imunidade passiva. 2014. Disponível em: 

https://www.milkpoint.com.br/radar-tecnico/animais-jovens/uso-do-colostrometro-e-do-refratometro-

para-avaliacao-da-qualidade-do-colostro-e-da-transferencia-de-imunidade-passiva-89692n.aspx. 

Acesso em: Maio/ 2017. 

Baixa qualidade - Vermelho 

Moderado - Amarelo 

Excelente qualidade- Verde 
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No máximo em 24 horas após o parto, a vaca era reintroduzida aos lotes de 

animais em produção. Porém caso ocorressem distocias ou problemas no pós-parto, 

os animais que necessitassem tratamento medicamentoso eram acompanhados 

pelo médico veterinário, identificados e marcados.  

O leite das vacas recém paridas era ordenhado e destinado aos bezerros em 

mamadeiras por um período de 4 a 5 dias pós-parto.  

Em caso de antibioticoterapia, em vacas em lactação, os animais medicados 

eram identificados, para segregação na linha de leite. Os registros de aplicação de 

medicamentos constavam no livro de tratamentos. 

6.4.7 Manejo de animais jovens  

O primeiro colostro era administrado logo após o nascimento. Os bezerros 

permaneciam em contato com a mãe por 12 horas pós parto, período em que eram 

monitorados para verificar a ingestão do colostro. Caso não mamassem neste 

período, o colostro era ordenhado e administrado para os bezerros em mamadeiras.  

O tratamento de cura do umbigo era realizado no primeiro dia de nascimento, 

com solução a base de iodo, sem realização de corte do mesmo. Caso necessário, 

repetia-se o procedimento conforme orientação do médico veterinário.  

Posteriormente os bezerros eram separados nos bezerreiros e o leite era 

administrado duas vezes ao dia. Também era oferecido concentrado desde os 

primeiros dias. Os bezerros eram amamentados duas vezes ao dia, e eram 

oferecidos 2-2,5 litros por bezerro a cada vez, até completarem 100 kg de PV.  

A partir do terceiro dia era oferecido concentrado específico. Quando 

saudáveis, os animais eram dirigidos ao piquete logo nos primeiros dias de nascidos 

ou então permaneciam em baias individuais até por volta de 4-5 dias, quando então 

eram transferidos para os piquetes.  

A ração específica para bezerros era oferecida a partir do quinto dia. Os 

produtos oferecidos aos bezerros se encontravam discriminados no controle de 

alimentos.  

A mochação ocorria em 7 a 14 dias, com ferro quente. O local era tratado com 

unguento e repelente. 

 

6.5 SAÚDE ANIMAL 

O rebanho era assistido pelo médico veterinário, sendo os manejos 

reprodutivos e sanitários orientados pelo mesmo que era credenciado pelo Ministério 
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da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para realização de exames 

oficiais de tuberculose e brucelose.  

Os procedimentos de inseminação artificial e tratamento no pós-parto eram 

executados por profissional capacitado da propriedade, supervisionado pelo médico 

veterinário responsável. 

Todos os procedimentos e programas de prevenção somente eram realizados 

sob a recomendação e responsabilidade técnica do veterinário que assessorava a 

propriedade. 

A prevenção de doenças era realizada de acordo com o plano de saúde 

veterinária (PSV) constituído para a Chácara Cristalina, através da Cooperativa de 

Witmarsum, de responsabilidade do veterinário sanitarista da cooperativa.  

A propriedade possuía certificado de livre de brucelose e tuberculose, com a 

última revisão realizada em novembro de 2016. 

6.5.1 Medicamentos 

Para o armazenamento dos medicamentos havia uma farmácia, localizada no 

escritório, sendo o acesso restrito a colaboradores designados e habilitados, os 

produtores e o médico veterinário.  

Os medicamentos eram armazenados segundo a recomendação do 

fabricante, em suas embalagens originais e com os rótulos mantidos. 

Eram empregados somente medicamentos permitidos pela legislação e 

dentro do prazo de validade, segundo as recomendações do médico veterinário. Os 

medicamentos vencidos eram segregados dos demais, identificados e descartados 

juntamente com os frascos vazios. Do mesmo modo, os medicamentos cujo período 

de validade tivessem se esgotado eram separados dos demais, identificados e 

descartados, conforme Figura 16. 

Na propriedade havia registros dos medicamentos em uso e das informações 

relativas à administração destes medicamentos (livro de tratamentos e no caderno 

da cooperativa).  

Os registros de medicamentos eram realizados logo após a aplicação, no 

caderno especifico, onde constava o número do animal, data e hora de aplicação, 

nome e lote do medicamento, dosagem, via de aplicação e identificação do 

responsável pela administração.  
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Figura 16  - Ilustração protocolo medicamentos vencidos. 

      
Setor de Sanidade 

Chácara Cristalina 
Protocolo Operacional 

Remoção Medicamentos Vencidos  
      

      

Egon-P.O. 005 Rev. : 001 - 01/17 Página 1 de 1 
 

      
    Introdução : Este P. O. se refere aos procedimentos a serem realizadas pelos funcionários do   
    setor de sanidade, para descarte de medicamentos fora do prazo de validade. 
    
    Objetivo : Realizar a remoção do medicamento vencido, evitando assim o risco da utilização por 
    parte dos funcionários, o que poderia levar a um falha de tratamento e, consequentemente, risco de 
    morte do animal em tratamento.   
    
    Material : Recipiente de Descarte, Ficha de anotação movimentação de estoque/baixa   
    
   Procedimentos :    
        1 - Semanalmente, revisar os medicamentos em estoque e rearrumá-los nas prateleiras, visando 
             posicionar os lotes mais antigos, a frente dos demais.   
        2 - Caso ocorra o vencimento de medicamentos no estoque, assinalar na ficha de movimentação 
             o nome comercial, a quantidade, a partida e o responsável pelo descarte primário. 
        3 - Os medicamentos removidos devem ser armazenados em local separado da farmácia, 
enquanto aguardam destinação final  
        4 - As baixas físicas devem ser assinaladas e registradas a fim de controle de estoque/uso. 
    
FONTE: CERES QUALIDADE/ 2017 

6.5.2 Descarte de animais mortos 

O produtor estava trabalhando na construção de um cemitério para o descarte 

dos animais mortos, para serem enterrados em uma área apropriada (cova profunda 

e recobertos com cal), assim como, os natimortos, animais jovens e restos 

placentários.  Já os bovinos designados para o descarte eram comercializados com 

abatedouros. 

6.6 ORDENHA 

Os animais em lactação eram ordenhados de duas a três vezes ao dia em 

sala de ordenha, com sistema de ordenha mecanizado e leite canalizado, sendo a 

sala mantida livre de animais e sujidades. A sala de ordenha possuía piso e demais 

instalações que proporcionavam segurança e bem-estar aos animais e dos 

trabalhadores, e água corrente e potável para limpeza e higiene. Os insumos 

utilizados para a limpeza eram permitidos para a atividade e específicos para os 

equipamentos. Além de atenderem às exigências do MAPA. 



51 

 

O equipamento de ordenha era verificado e testado periodicamente pela 

assistência técnica autorizada, seguindo as recomendações técnicas.  Os processos 

de higienização e manutenção do equipamento, assim como a substituição de 

materiais descartáveis, eram realizados de acordo com as instruções do fabricante 

do equipamento. A higienização do conjunto de teteiras e a troca dos insufladores 

eram realizadas de acordo com as instruções do fabricante do equipamento.  

A sala de ordenha foi construída e reformada de modo a facilitar a eficácia do 

trabalho e o bem-estar dos colaboradores e garantir aos animais segurança ao 

caminhar, e facilidade de manejo. Possuía iluminação adequada para permitir 

perfeita visão, tanto por parte dos colaboradores, quanto dos animais.  

O leite obtido era levado por canalização até os tanques de resfriamento 

(dois), onde era resfriado de 3 a 4°C em até, no máximo, 2 horas após a finalização 

da ordenha, sendo recolhido diariamente por caminhão refrigerado, no período da 

manhã. Este tinha o acesso facilitado, distinto de animais, até o local de estocagem 

do produto durante o ano todo.  

O sistema de ordenha era fechado, sendo o equipamento calibrado e mantido 

de forma a atender aos requisitos legais. Eram realizadas duas ordenhas diárias, 

após as quais o sistema era higienizado conforme procedimento. 

O leite proveniente de vacas em tratamento com antibióticos era descartado 

na esterqueira. A fêmea em tratamento ficava sob supervisão até que o animal 

pudesse ser reintegrado à ordenha, junto com os outros animais. Os prazos de 

carências dos medicamentos eram seguidos conforme instrução do fabricante ou 

num período superior. 

A sala de estocagem de leite era mantida limpa e fechada para impedir a 

entrada de animais e pessoas não autorizadas. Esta também foi reformada de 

maneira a estocar melhor os dois tanques. 

A utilização de produtos não permitidos era vetada, e os medicamentos eram 

aplicados após a prescrição do médico veterinário, conforme indicação do fármaco. 

6.6.1 Segregação leite A2A2 

 A segregação do leite A2A2 foi concebida em procedimento para quando o 

produtor desse início a este processo. A ordenha das vacas A2A2 deveria ser 

realizada antes da ordenha casual e o leite refrigerado e acondicionado em tanque 

próprio. Após a ordenha destas vacas específicas, seria realizada a limpeza (tipo 

CIP) do equipamento de ordenha, e então dado início a ordenha das vacas 
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restantes. Após esta ordenha, deveria ser realizada novamente a limpeza do 

equipamento e tubulações de ordenha, de maneira que não houvesse contaminação 

de um tipo de leite com o outro. Este procedimento deveria ser realizado em todas 

as ordenhas, diariamente.  

 As vacas A2A2 recebiam o mesmo manejo nutricional das vacas em lactação 

e para sua identificação, utilizavam um colar. A propriedade contava no período do 

estágio, com 6 vacas destinadas a este tipo de produção. Outras 33 vacas haviam 

sido amostradas para os genes. 

 

6.7 HIGIENE DOS COLABORADORES 

Os colaboradores eram submetidos a exames médicos no ato da contratação, 

além de exames periódicos anuais, e recebiam orientação verbal sobre higiene 

pessoal, além dos equipamentos de proteção individual recomendados conforme a 

função realizada na chácara. 

 

6.8 LIMPEZA DE INSTALAÇÕES E USO DE AGENTES QUÍMICOS  

Os colaboradores recebiam orientação quanto à preparação e ao uso correto 

de produtos químicos e agentes de limpeza, pelo proprietário.  

Os produtos utilizados eram armazenados em local seguro, com acesso 

restrito ao pessoal treinado habilitado ao manuseio e aplicação. Somente eram 

utilizados produtos permitidos para o uso. 

 

6.9 COMPOST BARN  

Para bovinos destinados a produção de leite, este complexo estabelece um 

microclima adequado para a criação, que facilita o manejo e influencia na 

produtividade de maneira positiva, aumentando a quantidade de leite produzido por 

área trabalhada.  

Para a construção do compost e seu correto funcionamento, devia-se dispor 

no máximo 100 animais/barracão de maneira a garantir uma área de 7,5 a 20 

m²/animal. Esta boa distribuição garantia o conforto aos animais que podiam se 

deitar todos ao mesmo tempo. O que define a metragem quadrada por animal, é a 

área que a fazenda tem a ser trabalhada. Na Chácara Cristalina, o espaço foi 

dividido em 18 m²/animal, dentro dos padrões ideais (Figura 17). 
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Figura 17  – Animais dispostos no compost barn na Chácara Cristalina, Witmarsum, 

Paraná. 

 

Os bebedouros separavam a área do corredor de compostagem da do 

corredor de alimentação, e deviam ser acessados a partir do corredor de 

alimentação (Figura 18). Estes, não deviam ser localizados na área de cama, pois 

podiam molhar aumentando a umidade do local.  

Figura 18  – Corredor de alimentação do compost barn na Chácara Cristalina, 
Witmarsum, Paraná. 
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O telhado apresentava inclinação não menor que 30% para auxiliar na 

circulação de ar dentro do compost e ainda conter lanternim coberto para que não 

chovesse dentro da instalação e prejudicasse a funcionalidade da cama de 

compostagem.  

Ainda sobre o aspecto de infraestrutura da instalação, esta devia conter 

ventiladores sobre a cama para mantê-la seca, de maneira homogênea, o que 

melhoraria a circulação de gases da compostagem, controlando a temperatura do 

galpão e proporcionando conforto térmico às vacas (Figura 19) 

Figura 19  – Ventiladores do compost barn na Chácara Cristalina, Witmarsum, 
Paraná. 

 

Aspersores também poderiam ter sido instalados na pista de alimentação 

auxiliando no arrefecimento e melhorando o conforto térmico das vacas, 

aumentando o consumo de matéria seca, que garantiria o aumento da produtividade 

leiteira. Este último, o produtor ainda não havia instalado.  

A altura da estrutura também foi avaliada ainda em situação de projeto. O pé 

direito precisava ser alto, acima de 4,2 metros de altura, pois a cama sobreposta 

podia atingir até 1,2 metros e ser orientado no sentido leste-oeste para diminuir a 

incidência da luz solar, o que quando em excesso, aumentaria a temperatura do 

barracão.  
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Para garantir o correto funcionamento e propósito da cama, esta, devia ser 

elaborada com serragem e/ou maravalha, podendo ser agregado palhas, sabugos 

de milho triturado, casca de arroz, casca de soja ou polpa de citros. 

Inicialmente era colocado de 30 a 45 cm de altura de cama destes materiais, 

permitindo um revolvimento ótimo para a incorporação de fezes e urina e aeração de 

18 a 25 cm de profundidade para começar a compostagem. Após esta primeira fase, 

era necessário aerar a cama com grade/inchada rotativa (Figura 20), na 

profundidade máxima de 30 cm, no mínimo duas vezes/dia para incorporar fezes e 

urina, em movimentos longitudinais e transversais, para facilitar a reação 

anaeróbica. 

Figura 20  – Aeração da cama do compost barn na Chácara Cristalina, Witmarsum, 
Paraná. 

 

A temperatura da cama devia estar em média 55 e 65 °C na camada inferior. 

Já a umidade devia estar entre 40 – 60%. Caso abaixo de 40% adicionava-se água 

uniformemente sobre o material e caso acima de 60%, misturava-se materiais 

absorventes (palhas, camas, serragens, maravalhas). O pH do complexo devia estar 

entre 5,5 e 7,8, limitando a perda de nitrogênio e favorecendo o trabalho das 

bactérias na degradação. Para manter as condições adequadas, devia ser reposta 

uma fina camada de 5 a 10 cm, variando de 1 a 5 semanas, de acordo com o 

espaçamento definido por vaca no barracão. Quanto maior a taxa de lotação, mais 
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frequente seria a recarga de cama, sendo que o período, a estação do ano, a 

umidade, as chuvas e a temperatura também interfeririam nesta reposição. 

Como recomendação, foi estipulado que o material deveria ser sobreposto de 

6 meses a 1 ano, dependendo do manejo feito. A tendência aconselhada era 

conciliar a retirada do material com a época de plantio, aproveitando o resíduo na 

lavoura. 

 

6.10 RECLAMAÇÃO DO CLIENTE 

 A Chácara Cristalina, mensalmente realizava, em média, 4 ensaios 

laboratoriais, pelo laboratório da APCBRH, para qualificação do leite. Caso fossem 

identificados índices distintos dos limites estabelecidos por estes ensaios, o produtor 

era avisado através da cooperativa. Ao ser notificado, o produtor devia rever os 

dados obtidos nas análises e identificar o problema. Após isso, aplicar as devidas 

ações corretivas para que não se repetisse estes índices fora dos limites.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As principais dificuldades encontradas no momento da aplicação do check-list 

na propriedade durante a visita técnica foi à correta adequação das estruturas já 

existentes na concepção de um manual de boas práticas. O produtor já havia uma 

estrutura na fazenda, e seria necessária a adequação de maneira a garantir o 

cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção do leite seguro. Devido a 

este cenário, o manual foi concebido de acordo com a planta da chácara e as 

diretrizes necessárias para adequar-se as boas práticas. Foi realizada uma reforma 

na sala de ordenha, para se adaptar ao novo processo e a construção do compost 

barn.  

À medida que foi sendo realizada a concepção do manual concomitante a 

construção do sistema compost barn seguida da movimentação das vacas do free 

stall para este novo sistema, notou-se total cumprimento com relação aos 

procedimentos de execução, conforme visita técnica realizada, confirmado com o 

aumento de 2,5 L leite/vaca/dia. Anteriormente a construção desta instalação, as 

vacas produziam em média 26 L/dia quando confinadas em sistema free stall. Após 

o sistema compost barn, o produtor relatou uma média de 28,5 L/vaca/dia. 

Durante o processo de aplicabilidade do manual na propriedade, notou-se que 

os produtores responsáveis estavam comprometidos para o melhoramento das boas 

práticas agrícolas. Em entrevista com um dos responsáveis, este, ressaltou que 

receberia auditoria de uma companhia bem conceituada, no ato de confirmação que 

a fazenda atendia a todos os requisitos de boas práticas na pecuária de leite. A 

companhia era uma das empresas que recolhia leite da Cooperativa Witmarsum, 

que tinha destino o leite da Chácara Cristalina. Mediante esta auditoria e 

cumprimento de todos os aspectos referentes às boas práticas, a Chácara Cristalina 

receberia bonificação de R$ 0,02 por litro de leite produzido. Devido a estas 

circunstâncias, procurou-se adequar todos os setores da chácara de maneira a 

cumprir em sua integridade os procedimentos e registros para futuras auditorias.  

 Os demais setores, como sanidade animal, bem-estar, ordenha e 

equipamento técnico, estavam cumprindo os procedimentos de acordo com o 

manual concebido e os produtores estavam buscando a capacitação dos 

colaboradores com treinamentos para estes setores. 
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