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RESUMO 

A produção de leite no Brasil, que é o quarto maior produtor mundial, apresenta grande importância 
econômica. Por isso, reconhecer as melhores raças, formas de manejo, nutrição, sanidade e as instalações 
podem garantir o maior desempenho zootécnico e melhores resultados econômicos em algumas criações. 
Sendo assim, reconhecer os pontos frágeis na cadeia e buscar suas resoluções se faz necessário. Esse 
trabalho teve como objetivo caracterizar, mediante observação “in loco” e aplicação de um questionário, 5 
propriedades leiteiras localizadas na região de Maringá/ Pr, quanto ao manejo nutricional, sanitário, 
reprodutivo, na ordenha; dados de composição e qualidade do leite, de desempenho zootécnico dos 
animais e os dados de produção e econômicos e identificar os pontos de atenção. De acordo com os 
resultados obtidos, conclui-se que, apesar dos valores aceitáveis de CCS observados neste estudo, 
verificou-se a ausência de realização dos testes da caneca de fundo preto e CMT em muitas propriedades 
avaliadas. Duas propriedades estudadas não conhecem o custo médio de produção do quilo de leite, 
evidenciando um ponto preocupante, visto que, a base do cálculo da lucratividade é o custo de produção. 
De modo geral, a maioria das propriedades apresentam pontos em conformidade com as boas práticas 
agropecuárias, contudo, ainda existe a necessidade de algumas adequações no manejo empregado na 
busca pela sustentabilidade social, econômica e ambiental. 
 
PALAVRAS- CHAVES: cadeia produtiva do leite, gado de leite, produção de leite. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o quinto maior produtor mundial de leite, com 4,5% da produção mundial. 

Mesmo assim, considerando a atual produção no mundo, existe um déficit de, 
aproximadamente, 400 bilhões de litros de leite no mundo para atender um consumo 
médio de dois copos diários por habitante (ZOCCAL; SOUZA; GOMES, 2012). 

Neste contexto, segundo o Departamento de Economia Rural (DERAL) da 
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), o Estado do Paraná é o 
3º maior produtor nacional de leite, com uma produção de 3,59 bilhões de litros, 
participando com 11,7% da produção brasileira (MEZZADRI, 2014). 

A atividade leiteira contribui ativamente na economia do país, sendo na geração de 
empregos e consequentemente na renda da população. Além disso, o leite é um alimento 
de extrema importância na alimentação, por ser de alto valor nutritivo com maior 
concentração de cálcio, auxiliando na formação e manutenção dos ossos. Possui ainda 
proteínas, as quais são responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos e vitamina 
A, B1, B2 e minerais que favorecem o crescimento e a manutenção de uma vida saudável 
(CARVALHO; NOVAES; MARTINS, 2002). 

Com a globalização da economia, todos os setores, inclusive o agrícola, necessitam 
melhorar a eficiência na sua gestão e organização para alcançar uma maior rentabilidade, 
com baixos custos e maximização da produção, e ainda, de uma forma sustentável 
(PARIS et. al, 2012). 

Leite de melhor qualidade possui maior concentração de sólidos totais e de proteína, 
e menor concentração total de bactérias. Tal evidência promove rendimentos industriais 
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superiores e também aumento no prazo de validade e na padronização dos produtos 
derivados. Dessa forma, é importante para a indústria de laticínios selecionar leite com 
elevada estabilidade térmica quando o destino da matéria prima for a elaboração de 
produtos que serão submetidos a tratamentos térmicos intensos com vida de prateleira 
longa, como exemplo, o leite em pó e o leite UHT. Segundo dados da Associação 
Brasileira de Leite Longa Vida, o leite UHT representa 75% do mercado de leite fluido no 
Brasil (ALVES, 2006). 

Os estabelecimentos agropecuários de produção leiteira no Brasil são bastante 
heterogêneos (MAIA et al., 2013), incluindo desde pequenos à grandes produtores, com 
manejo geral, taxas de produção e de qualidade do leite bastante variáveis. Com a 
globalização da economia, todos os setores, inclusive o agropecuário, necessitam de 
padronização que resulte em melhor eficiência na gestão e organização, levando a maior 
rentabilidade na cadeia produtiva (PARIS et. al, 2012). 

A produtividade e a lucratividade são pontos chave para a sustentabilidade 
econômica da bovinocultura leiteira. A identificação de pontos chave relacionados ao 
manejo, genética, nutrição, sanidade e instalações/ambiência em criações modelo, pode 
viabilizar a elaboração de um material que sirva como um guia prático para propriedades 
que almejem melhorar o seu potencial produtivo.  

A produtividade e a lucratividade são os pontos mais importantes para a 
sustentabilidade econômica da bovinocultura leiteira. Por isso, caracterizar o manejo, a 
genética, a nutrição, a sanidade e as instalações e relacionar estes dados ao 
desempenho zootécnico e aos resultados econômicos em algumas criações, permitirá 
identificar pontos frágeis na cadeia e buscar suas resoluções. Muitas vezes, pequenas 
alterações permitirão agregar valor ao produto final. Desta forma, o objetivo deste estudo 
foi caracterizar algumas propriedades leiteiras nas regiões noroeste do Paraná. 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
    

Esse estudo consistiu de pesquisa a campo, em cinco propriedades leiteiras 
localizadas nas proximidades de Maringá/ PR. 

Os dados foram coletados mediante observação “in loco” e aplicação de 
questionário. Foram coletados os dados sobre caracterização das propriedades e dos 
animais, manejo empregado: manejo nutricional, sanitário, reprodutivo, na ordenha; dados 
de composição e qualidade do leite, de desempenho zootécnico dos animais e os dados 
de produção e econômicos. Os dados foram analisados de forma descritiva. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados sobre a caracterização das propriedades estão mostrados na tabela 1, e 
mostram uma grande variação no tamanho das propriedades e no número de animais.  

As principais características do manejo sanitário (Tabela 2), manejo empregado na 
ordenha (Tabela 3), do manejo alimentar (Tabela 4), do manejo reprodutivo (Tabela 5) e 
do manejo dos resíduos (Tabela 6), e dos parâmetros zootécnicos e econômicos (Tabela 
7), nas propriedades avaliadas estão demonstrados a seguir. 

Com relação às principais doenças que acometem os rebanhos, todas as 
propriedades citaram a mastite e diarreia em bezerras, mas afirmaram que iniciam o 
tratamento assim que são diagnosticados os problemas. Contudo, a babesiose também 
se constitui em problema comum relatado pelos proprietários. 
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Tabela 1. Caracterização das propriedades estudadas. 
 

Propriedad
e 

Município 
Tamanho da 
propriedade 
(alqueires) 

Total de 
animais 

Total de 
animais em 

lactação 
Raça 

1 Mandaguari 15 96 33 Holandês 

2 Mandaguari 15 26 8 
Holandês, 

Girolanda e 
Mestiço. 

3 
Jandaia do 

Sul 
4 86 29 

Holandês, 
Jersey e 
Mestiço 

4 Floresta 50 60 60 Holandês 

5 Maringá 145 41 26 
Holandês e 
Girolanda 

 

Tabela 2. Principais características do manejo sanitário empregado nas propriedades 
avaliadas. 
 

Propriedade Manejo sanitário 

1 

Rotina: brucelose e tuberculose, vacinação e vermifugação; 
Doenças mais comuns na propriedade: pneumonia, babesiose e 
anaplasmose; 
Ocorrência de mastite: a cada 2 meses; 
Valor médio de CCS: 239 (x1000 cél/mL).   
 

2 

Rotina: brucelose e tuberculose, vacinação e vermifugação; 
Doenças mais comuns na propriedade: pneumonia, babesiose e 
anaplasmose; 
Ocorrência de mastite: a cada 6 meses; 
Valor médio de CCS: 200 (x1000 cél/mL).   
 

3 

Rotina: brucelose e tuberculose, vacinação, vermifugação; 
Doenças mais comuns na propriedade: diarreia em bezerras, babesiose, 
anaplasmose e pododermatites; 
Ocorrência de mastite: sem casos; 
Valor médio de CCS: 500 (x1000 cél/mL).   
 

4 

Rotina: brucelose e tuberculose, vacinação e vermifugação 
Doenças mais comuns na propriedade: diarreia em bezerras; 
Ocorrência de mastite: a cada 6 meses; 
Valor médio de CCS: 300 (x1000 cél/mL).    
 

5 

Rotina: brucelose e tuberculose, vacinação e vermifugação 
Doenças mais comuns na propriedade: mastite e diarreia em bezerras; 
Ocorrência de mastite: a cada 2 meses; 
Valor médio de CCS: 165 (x1000 cél/mL).    
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Tabela 3. Principais características do manejo empregado na ordenha, nas propriedades 
avaliadas. 
 
Propriedade Manejo na ordenha 

1 

2  ordenhas ao dia (6h00 e 17h00); 
Limpeza dos tetos: papel toalha para retirar sujidades, pré-dipping, secagem dos 
tetos com papel toalha e pós-dipping;  
Animais com mastite são ordenhados ao final; 
Número de animais ordenhados por vez: 4; 
Tipo de ordenha: linha alta Kpa 50; 
Teste da caneca de fundo preto: realizado diariamente/ CMT: não é realizado;  
Uso das boas práticas de higienização, lavagem das mãos e utilização de luvas; 
Sala de ordenha limpa, antes durante e após a ordenha; 
Após a ordenha é fornecido alimento aos animais silagem, concentrado e grama. 
 

2 

1 ordenha ao dia (7h00); 
Limpeza dos tetos: papel toalha para retirar sujidades, pré-dipping, secagem dos 
tetos com papel toalha e pós-dipping;  
Animais com mastite são ordenhados ao final; 
Número de animais ordenhados por vez: 2; 
Tipo de ordenha: balde ao pé, Kpa 50;  
Teste da caneca de fundo preto: não é realizado / CMT: não é realizado;  
Uso das boas práticas de higienização, lavagem das mãos e utilização de luvas; 
Sala de ordenha limpa, antes durante e após a ordenha; 
 

3 

2  ordenhas ao dia (6h00 e 16h00); 
Limpeza dos tetos: papel toalha para retirar sujidades, pré-dipping, secagem dos 
tetos com papel toalha e pós-dipping;  
Animais com mastite são ordenhados ao final; 
Número de animais ordenhados por vez: 6 
Tipo de ordenha: linha média Kpa 45 a 47.  
Teste da caneca de fundo preto: realizado diariamente / CMT: não é realizado;  
Uso das boas práticas de higienização, lavagem das mãos e utilização de luvas; 
Sala de ordenha limpa, antes durante e após a ordenha; 
 

4 

2  ordenhas ao dia (5h00 e 16h00); 
Limpeza dos tetos: papel toalha para retirar sujidades, pré-dipping, secagem dos 
tetos com papel toalha e pós-dipping;  
Animais com mastite são ordenhados ao final; 
Número de animais ordenhados por vez: 4; 
Tipo de ordenha: linha média Kpa 48;  
Teste da caneca de fundo preto: diariamente/ CMT: realizado quinzenalmente;  
Uso das boas práticas de higienização, lavagem das mãos e utilização de luvas; 
Sala de ordenha limpa, antes durante e após a ordenha; 
 

5 

2  ordenhas ao dia (6h00 e 16h00); 
Limpeza dos tetos: papel toalha para retirar sujidades, pré-dipping, secagem dos 
tetos com papel toalha e pós-dipping;  
Animais com mastite são ordenhados ao final; 
Número de animais ordenhados por vez: 4; 
Tipo de ordenha: linha alta Kpa 50;  
Teste da caneca de fundo preto e CMT: realizados diariamente; 
Uso das boas práticas de higienização, lavagem das mãos e utilização de luvas; 
Sala de ordenha limpa, antes durante e após a ordenha;  
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As informações sobre a realização dos exames de rotina permitiram observar que 
todas as propriedades avaliadas realizam os exames de rotina: brucelose, tuberculose, 
leptospirose. De modo geral, o manejo sanitário empregado por todas as propriedades 
estudadas também segue as determinações técnicas (Tabela 2). 

Os resultados referentes à CCS também se apresentaram dentro da normalidade, 
contudo, a propriedade 3 apresentou valores acima do desejado (500.000 cél/mL), 
denotando a falta de qualidade no leite.  

As células somáticas são um conjunto de células presentes no leite, oriundas da 
descamação do epitélio mamário, de células secretoras de leite que no final de vida são 
eliminadas, e de células de defesa do organismo do animal, macrófagos, neutrófilos e 
linfócitos.  

Contudo, determinadas situações podem resultar no aumento destas células no 
leite, prejudicando sua qualidade e seu rendimento nos laticínios. Uma CCS elevada pode 
estar associada a vários fatores, como ocorrência de inflamação intramamária no animal 
(DIAS, 2007; QUINTÃO et al., 2017), gestão inadequada na propriedade, como a falta de 
higiene durante ordenha e no ambiente dos animais (QUINTÃO et al., 2017), ocorrência 
de mastite, balanço dietético deficiente, estresse, ordem de lactação (GUIMARÃES; 
LANGONI, 2005; CESPEDES; VELHO; COLOMBO 2014) e temperatura ambiente, que 
apresenta correlação positiva com a CCS (VARGAS, 2014). A CCS aumenta na presença 
de um processo inflamatório ou infecção bacteriana que afetam o tecido mamário (DONG 
et al., 2012). 

Um dos pontos mais importantes no momento da ordenha é o pré-dipping e pós-
dipping e a realização dos testes da caneca de fundo preto, para diagnóstico de mastite 
sub-clínica, e teste CMT (California Mastitis Test). Nestes dados, todas as propriedades 
realizam os procedimentos de forma adequada, com exceção das propriedades 1, 2 e 3 
que não realizam o teste CMT (Tabela 3). 

O manejo alimentar adotado pelas propriedades variou bastante (Tabela 4),  
 
 

Tabela 4. Principais características do manejo alimentar, manejo reprodutivo e do manejo 
dos resíduos empregado nas propriedades avaliadas. 

 

Propriedade Manejo alimentar 

1 40 kg silagem de milho e 7 kg de concentrado 2 vezes ao dia + pastagem 

2 10 a 20 kg silagem de milho e 1,5 kg de concentrado 2 vezes ao dia + 
pastagem 

3 20 a 30 kg silagem de milho e 5 kg de concentrado 2 vezes ao dia + 
pastagem 

4 30 kg silagem de milho e concentrado 2 vezes ao dia + pastagem.  

5 40 kg silagem de milho e 1 kg de concentrado para cada 3 litros de leite 
produzido, 2 vezes ao dia + pastagem.  
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Tabela 5. Principais características do manejo alimentar, manejo reprodutivo e do manejo 
dos resíduos empregado nas propriedades avaliadas. 
 

Propriedade Manejo reprodutivo 

1 
Uso de biotécnicas da reprodução: IA e TE; utilização de sêmen 
convencional e sexado, importado;  

2 
Monta natural; 

3 
Uso de biotécnicas da reprodução: IA e TE; utilização de sêmen sexado 
importado e embrião nacional. 

4 
Uso de biotécnicas da reprodução: IA, IATF, e FIV; utiliza sêmen 
convencional e sexado importado; 

5 
Uso de biotécnicas da reprodução: IATF e FIV; utiliza sêmen sexado e 
convencional. 

IA: Inseminação artificial; IATF: Inseminação Artificial em Tempo Fixo; FIV: fertilização in vitr 
 
 
Tabela 6. Principais características do manejo alimentar, manejo reprodutivo e do manejo 
dos resíduos empregado nas propriedades avaliadas. 
 

Propriedade Manejo dos resíduos: destino dos resíduos gerados 

1 Lavoura de milho e soja e nas pastagens pasto. 

2 Pastagens pasto. 

3 Solo. 

4 Adubação na agricultura. 

5 Separados em fração líquida e sólida e são destinadas a pastagem e à 
cultura de milho. 

 
 
Com relação aos funcionários, na propriedade 1, trabalham seis funcionários, que 

possuem qualificação em cursos oferecidos pelo SENAR e recebem até 2 salários 
mínimos, mas não recebem comissão; Na propriedade 2, trabalham dois funcionários, 
com cursos de qualificação na área de inseminação artificial, também recebem até 2 
salários mínimos e não recebem comissão; Na propriedade 3 trabalham dois funcionários, 
com qualificação em cursos oferecidos pelo SENAR, recebem um salário e meio, sem 
comissão sobre a produção. Na propriedade 4, quatro funcionários, sem qualificação, 
recebem 2 salários mínimos e sem comissão. Na propriedade 5, são três funcionários, 
sem qualificação, que recebem até 2 salários mínimos e sem comissão. 

As principais dificuldades e problemas apontados pelos produtores foram o preço 
pago pelo litro de leite, os custos com a alimentação dos animais e falta de mão de obra 
qualificada, sendo essa a maior dificuldade apresentada por todos os produtores.  
De fato, com relação ao preço recebido verificou-se grande variação entre os valores 
praticados (Tabela 7), demonstrando pequena margem de lucro para os produtores, 
contudo, alguns produtores não calculam o custo de produção, inviabilizando o cálculo do 
lucro gerado pela atividade. 
 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Tabela 7. Principais características dos parâmetros zootécnicos e econômicos das 
propriedades avaliadas. 

Propriedade 

Parâmetros zootécnicos e econômicos 

Preço médio do 
quilo do leite pago 
ao produtor (R$) 

Custo médio de produção 
do quilo de leite 

(R$) 

Local de entrega 
do leite 

1 1,42 1,30 
Laticínio Simionato 
(Vida Ativa), Terra 

Boa/ PR 

2 1,42 não calculam 
Laticínio Simionato 
(Vida Ativa), Terra 

Boa/ PR. 

3 1,25 não calculam 
Laticínio Masilat, 

Jandaia do 
Sul/PR. 

4 1,40 1,20 
Laticínio Monte 

Fuji, Doutor 
Camargo/ PR. 

5 1,38 1,03 
Laticínio Simionato 
(Vida Ativa), Terra 

Boa/ PR. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se, apesar dos valores aceitáveis de 
CCS observados neste estudo, a realização dos testes da caneca de fundo preto, para 
diagnóstico de mastite subclínica, e teste CMT são importantes para a rotina de uma 
propriedade leiteira e, infelizmente, verificou-se a ausência desses testes em muitas 
propriedades avaliadas. 

O fato de duas propriedades não calcularem o custo médio de produção do quilo de 
leite é preocupante, visto que, a base do cálculo da lucratividade é o custo de produção.  

De modo geral, a maioria das propriedades apresentam pontos em conformidade 
com as boas práticas agropecuárias, contudo, ainda existe a necessidade de algumas 
adequações no manejo empregado. 
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