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RESUMO
A produção brasileira de leite se encontra em crescente expansão, melhorando a capacidade produtiva dos rebanhos.
Contudo, muitos produtores de leite enfrentam problemas sanitários em seus rebanhos, como mastite, problemas de
casco, tristeza parasitária, entre outros, que requerem tratamentos farmacológicos. O resultado da instituição destes
tratamentos é a presença de resíduos dos fármacos no leite, fato que impede o seu consumo pelos seres humanos, por
se constituir em risco à saúde. Este leite, denominado leite descarte, pode ser ofertado aos bezerros ou descartado no
meio ambiente, porém, estas práticas não são sustentáveis sob o ponto de vista econômico, sanitário e ambiental. Esta
pesquisa teve como objetivo caracterizar, por meio de um levantamento bibliográfico, as principais formas de destinação
deste leite e estudar as consequências sanitárias, produtivas e ambientais destas destinações visando contribuir com a
cadeia produtiva leiteira.
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1 INTRODUÇÃO

A produção leiteira brasileira vem avançando cada vez mais nos últimos anos. Em 2014, de
acordo  com  o  Departamento  de  Agricultura  dos  Estados  Unidos  (United  States  Department  of
Agriculture - USDA), o Brasil ocupou a quinta posição no ranking mundial de produção de leite, atrás
da União Europeia, Índia, Estados Unidos e China e respondeu por 5,1% da produção mundial de
leite (MAIA et al., 2013) e, no cenário brasileiro, o estado do Paraná ocupa a terceira.

Devido à expansão deste segmento, produtores de leite estão investindo na quantidade e na
qualidade do produto,  sendo que a quantidade é um benefício  econômico para o produtor  e  a
qualidade, além do benefício para o produtor, se constitui em exigência do mercado. 

Contudo, alguns problemas podem ocorrer no rebanho durante a produção, decorrentes do
manejo,  problemas  sanitários  ou  reprodutivos  os  quais  requerem  a  utilização  de  substâncias
medicamentosas. Se estes medicamentos não forem utilizados respeitando-se o período de carência
ou as dosagens recomendadas, podem ser transferidos para o leite, comprometendo sua qualidade
e seu consumo. 

Este leite, denominado leite de descarte, é definido como leite contendo substâncias que o
tornam impróprio para o consumo, portanto se os produtores não tiverem um manejo adequado
terão de descartar o produto, resultando em prejuízo econômico. 

É prática comum nas propriedades, a fim de se evitar perdas econômicas, a oferta do leite de
descarte para outras espécies de animais,  ou ainda seu descarte no meio ambiente. Entretanto
estas formas de descarte não são recomendadas e por isso pesquisas devem ser realizadas para
que o leite com resíduos seja descartado de maneira correta.

O objetivo desta pesquisa foi  caracterizar,  por meio de um levantamento bibliográfico, as
principais  formas  de  destinação  do  leite  de  descarte  e  estudar  as  consequências  sanitárias,
produtivas e ambientais destas destinações. 

2 MATERIAL E MÉTODOS
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A metodologia desta pesquisa consistiu numa revisão na literatura sobre o assunto  “desafios
produtivos e ambientais do leite de descarte” em livros e artigos científicos, associada a técnicas de
leitura  e  análise  dos textos,  visando evidenciar  as  diferentes  formas de  destinação  do leite  de
descarte.

3 DESENVOLVIMENTO

A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo agroindustrial brasileiro.
O  Brasil  situa-se  na  quinta  posição  com  33,3  bilhões  de  litros,  e  vem  apresentando  aumento
gradativo na produção leiteira (IBGE, 2014).

Nos últimos anos, no Brasil, a participação das regiões Sudeste e Sul cresceu ainda mais na
produção leiteira nacional. A região Sudeste contribuiu com 35% da produção nacional e a região
Sul com 34%, destacando-se o estado do Paraná.

Entretanto, nos sistemas de criação de vacas de leite podem ocorrer algumas complicações,
como mastite, tristeza parasitária bovina (babesiose), entre outras, que requerem como forma de
tratamento  o  uso  de  antibióticos.  É  de  conhecimento  dos  profissionais  que  resquícios  desses
fármacos são transferidos para o leite, sendo indicado o descarte do leite das primeiras ordenhas
após aplicação do medicamento. Este leite é chamado de leite de descarte.

Leite de descarte é leite não comercializável, rejeitado pela indústria, seja por doenças como
a mastite ou por outro motivo de tratamento com antibióticos, ou ainda por problemas sanitários,
como a falta de higiene. Este leite além de representar uma séria perda econômica para o produtor
se constitui  também em um problema de resíduo na fazenda, pois não deve ser descartado no
ambiente (SILANO; SANTOS, 2016).

Como  alternativa  para  reduzir  ambos  os  problemas,  econômico  e  ambiental,  muitos
produtores  adotam a  prática  de  fornecer  este  leite  de  descarte  para  as  bezerras  em  fase  de
aleitamento, prática bastante comum na atividade brasileira, embora não aconselhável devido à alta
concentração de resíduos, que pode prejudicar o desenvolvimento nesta fase. 

O fornecimento de leite com resíduos para bezerras pode trazer problemas como o aumento
do risco de resistência bacteriana em bactérias intestinais e a transmissão de bactérias causadoras
de mastite para as bezerras em crescimento (TELLES, 2016). 

Além disso,  é  importante  ressaltar  que  o  leite  de  descarte  pode  proporcionar  problemas
futuros aos animais, podendo ocasionar doenças, como pneumonia, otite, problemas de articulação,
artrite,  favorecer  o  desenvolvimento  de  diarreia  causada,  principalmente,  pela  transmissão  das
bactérias  E.  Coli,  Streptococcus  e  Staphylococcus,  que  se  encontram  no  leite  com  mastite,
resultando em menor ganho de peso diário das bezerras (CARVALHO et al., 2016).

Sendo assim, para que o produtor  não tenha perdas econômicas excessivas e busque a
oferta deste leite para as bezerras, alguns cuidados devem ser tomados, por exemplo, não fornecê-
lo para bezerros nos primeiros dias de vida, pois a parede intestinal é mais permeável às bactérias
causadoras de doenças e não utilizá-lo se ele tiver alterações visuais como presença de sangue,
leite aquoso ou excesso de grumos.

Uma alternativa  proposta  na  literatura  é  a  diluição  do  leite  da  primeira  ordenha  após  o
tratamento com antibiótico em leite sem antibiótico, buscando reduzir a carga do princípio ativo. 

Outra opção é a pasteurização a 72ºC por 15-20 segundos ou 65°C por 30 minutos ou a
formulação de silagem do leite a ser usado para o aleitamento das bezerras, visto que estas práticas
reduz o risco de transmissão de agentes causadores de doenças, como mastite, E. coli, S. aureus,
Salmonella, diarreia viral bovina e paratuberculose.
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Silano e Santos (2016) reportaram que o leite de vacas com mastite deve ser fornecido para
bezerras  alojadas  individualmente,  para  evitar  a  ocorrência  de  mamada  entre  bezerras,  o  que
aumenta a risco de transmissão de agentes causadores de mastite em novilhas.

Nenhum trabalho avaliado discutiu sobre o descarte de leite no meio ambiente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na revisão realizada conclui-se  que é  de extrema importância  que o produtor
empregue as boas práticas de higiene previstas para a produção de leite, que envolvem aspectos
como a limpeza da ordenha e dos tetos, o manejo frequente e correto dos dejetos, o fornecimento de
alimentação balanceada para os animais, a busca de um rebanho selecionado geneticamente e
respeite o período de carência dos fármacos. Estes cuidados reduzirão as enfermidades no rebanho
e, como consequência, a produção do leite de descarte. 

Contudo, caso seja inevitável, em situações que exigem o uso de fármacos, algumas práticas
podem ser tomadas, como ofertar o leite residual  para bezerras, desde que não seja o leite da
primeira ordenha após o tratamento com antibióticos, não fornecer o leite residual para bezerras nos
primeiros dias de vida, realizar a silagem deste leite ou empregar a pasteurização, que reduz o risco
de transmissão de agentes causadores de doenças. 

Pesquisas devem ser feitas a respeito deste assunto, pois a literatura é escassa. Deve-se
buscar a melhor maneira para os produtores descartarem este leite, sem gerar perdas econômicas
e/ou ambientais. Contudo, enfatiza-se que os produtores devem maximizar os cuidados sanitários
com o rebanho  e  respeitar  o  período  de  carência  dos  fármacos,  já  que a  melhor  solução é  a
prevenção.
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