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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo relatar um ano de vivência da rotina de 

produção de uma típica fazenda leiteira Neozelandesa, na estação 2013/2014, e 

comparar a eficiência do sistema de produção de leite com as médias das fazendas 

características do Brasil. A fazenda em estudo recebe o nome de DAIRY BRANZ FARM 

e fica situada na ilha sul do país. Possui uma captação média de 12.000 litros por dia, de 

um total de 740 vacas. Formada por pastagem de azevém, distribuída em 51 piquetes de 

aproximadamente quatro hectares cada. E tendo como suporte no período de inverno 

outra fazenda, com formação de plantação de couve e nabo. Nesse estudo, foi feito um 

relato de vivência sobre o sistema de produção de leite da Nova Zelândia, 

proporcionando assim, desenvolver comparações entre pontos de importância, tais como 

média de idade ao primeiro parto, intervalo de partos, índices de CCS e CBT, e 

eficiência do sistema de produção observados no Brasil. Além, da apresentação do 

projeto de qualidade do leite implementado na DAIRY BRANZ FARM. Pode-se, então, 

analisar que, apesar das diferenças, é possível adotar no Brasil estratégias de manejo 

para melhorias nos sistemas de produção de leite, inspiradas no modelo neozelandês. 

 

 

Palavras-chave: Produção de leite, KiwiCross, sistema neozelandês, aspectos 

comparativos, eficiência de produção.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to report a year of experience of the production routine 

of a typical New Zealand dairy farm in the season 2013/2014, and to compare the 

efficiency of the milk production system with the average of the typical farms in Brazil. 

The farm studied is named DAIRY BRANZ FARM and is located on the southern 

island of the country. It has an average production of 12,000 liters per day, out of a total 

of 740 cows. It is formed by ryegrass pasture, distributed in 51 pickets of approximately 

four hectares each. The farm has as support in the winter period another space (runoff 

farm) with crops formation of cabbage and turnip. In this study, an experience of the 

New Zealand milk production system was made, thus providing comparisons between 

points of importance, such as mean age at first calving, calving interval, CCS and CBT 

indices, and efficiency of the production system observed in Brazil. In addition, the 

presentation of the milk quality project implemented in DAIRY BRANZ FARM. It can 

then be analyzed that, despite the differences, it is possible to adopt management 

strategies in Brazil for improvements in milk production systems, inspired by the New 

Zealand model. 

 

Keywords: Milk production, KiwiCross, New Zealand system, comparative aspects, 

production efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A produção de leite da Nova Zelândia possui um grande destaque na história 

nacional e na atualidade do mercado leiteiro. Porém todo o processo de organização do 

sistema de produção neozelandês não é tão difundido no Brasil. A produção é 

principalmente voltada à exportação, de modo que a maior parte é distribuída em forma 

de leite em pó, manteiga, queijo, caseína e demais produtos. 

 O sistema mais utilizado é o de pastoreio com uso de  pastagens de azevém e 

trevo branco e produção estacional, tendo baixíssima participação de alimentos 

concentrados na dieta. O leite é coletado por caminhões tanque, que fazem análises 

diárias dos níveis de sólidos e de bactérias e essas variáveis participam da formação do 

preço pago ao produtor. O processamento é feito por laticínios de companhias 

pertencentes aos próprios produtores.  

 Para o grande controle do sistema, assim como para uma produção estacional, 

tem-se também uma concentração do período reprodutivo dos animais, de modo que em 

certo período do ano, todas as vacas em lactação de determinadas propriedades são 

secas, o que permite que haja um período de férias para estes profissionais. Este 

controle é feito por meio de um planejamento, utilizando algumas ferramentas, como a 

inseminação artificial em tempo fixo. 

 Diversas raças constituem os rebanhos, com predominância, de Jersey e de 

Friesian (linhagem da raça Holandesa) com diversos “graus de sangue”, além da raça 

sintética KiwiCross (originária de cruzamentos entre holandês Friesian e Jersey). 

 Como os níveis de investimento para uma melhora do rebanho são bastante 

consideráveis, o país possui um diferencial no seu programa de melhoramento em 

relação aos outros países, que utiliza um índice de seleção diferenciado, aos quais uma 

empresa responsável pela melhoria do rebanho do país, faz uso de um modo de seleção 
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e da Diferença Esperada da Progênie (DEP) de touros geneticamente melhorados. 

Prestando assistência aos produtores e indicando os touros que melhor se adequam ao 

rebanho da propriedade. A preocupação com as fêmeas nascidas na propriedade também 

recebe destaque, já que estas serão o futuro do rebanho.  

 O objetivo deste trabalho foi relatar um ano de vivência da rotina de produção de 

uma típica fazenda leiteira Neozelandesa e comparar a eficiência do sistema de 

produção de leite com as  médias  das fazendas características do Brasil.  

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

Uma cadeia produtiva é um conjunto articulado de atividades de produção 

integradas, com uma interação consecutiva às articulações de mercado, de tecnologia e 

de capital (CHEVALIER,1978 e SELMANI, 1992).  

A cadeia produtiva de leite no Brasil ainda é caracterizada por uma diversidade 

significativa no sistema de produção, onde apresenta um grande número de pequenos 

produtores (com produção de até 100L/dia), mas com uma movimentação de mercado 

regida pelas médias e grandes propriedades, além de grande variedade de sistemas de 

produção (MADALENA et. al 2001). 

 

 2.1 REBANHO  

 

 A predominância é de rebanhos de animais mestiços das raças holandês e zebu, 

porém existem produtores mais especializados que aderem às raças taurinas de 

produção leiteira (jersey, holandês e pardo suíça) ou zebuínas (guzerá e gir), o que 

proporciona, assim, uma grande variação na forma de alimentação dos rebanhos. 
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 A raça holandesa é a mais difundida no país e no mundo, com característica de 

uma pelagem padronizada PO malhada de branco/preto ou vermelho/branco. Requer 

uma atenção maior para com as condições de ambiente e alimentação, aumentando 

assim, as exigências à proporção que aumenta sua produção.  

 Já os animais de raças zebuínas são menos exigentes em relação ao ambiente e à 

alimentação, quando comparados com os taurinos (EMBRAPA, 2011). 

 A raça Gir Leiteiro é uma das utilizadas nas propriedades brasileiras. Essa raça 

apresenta um perfil fenotípico bastante característico, tendo principalmente a cabeça 

diferenciada, com perfil ultra-convexo e orelhas pendentes de comprimento médio. É 

reconhecidamente o zebuíno de maior produtividade leiteira em clima 

tropical. Caracteriza-se também pela resistência a endo e ectoparasitas, além de sistema 

termorregulador que confere a vaca maior tolerância à temperaturas mais elevadas sem 

entrar em estresse térmico extremo. Tem grande capacidade de converter pastagens em 

leite, tornando em muitos casos, o custo de produção da atividade mais baixo do que em 

sistemas que utiliza animais confinados (ABCGIL, 2017). 

 Nas Figuras 1, 2 e 3, são apresentados exemplares de animais das raças Holandês 

Preto e Branco, Holandês Vermelho e Branco; e Gir, respectivamente. 
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Figura 1. Newhouse Sneeker 247 – Concorrente ao título de Melhor Vaca Holandesa do 

mundo em 2013 pela Holstein International. Fonte: CRV Lagoa, 2013. 

 

 

Figura 2.  ABS ROSCOE RED (ROSCOE) – Representante da Raça Holandês 

Vermelho e Branco. Fonte: CRV Lagoa, 2013. 

  

 

Figura 3.  Vitória – Vaca modelo ideal da raça zebuína, Gir Leiteiro, na qual as 

principais características produtivas e funcionais são expressas. Fonte: ABCGIL, 2017. 

  

 

 As raças sintéticas também possuem grande influência no rebanho leiteiro 

brasileiro, dentre elas, a mais utilizada e conhecida é a Girolando, que tem como 
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composição genética raças Gir e Holandês. Apresentando diversos tipos de “graus de 

sangue”, dentre eles o 5/8 Holandês + 3/8 Gir (EMBRAPA, 2011). 

 Ambas as raças mães (Gir e Holandês), contribuíram muito para o sucesso e 

formação do Girolando. O gado Gir, com toda sua capacidade de adaptação e 

rusticidade. O gado Holandês, com todos os seus anos de seleção voltados para a 

produção de leite. Assim, foram adicionadas características desejáveis das duas raças 

em um único tipo animal, fenotipicamente soberano, com qualidades imprescindíveis 

para produção leiteira nos trópicos (GIROLANDO, 2017). Na Figura 4, é apresentado 

um esquema de cruzamento para se obter animais da raça Girolando. 

 

 

Figura 4.  Cruzamentos mais utilizados com touros girolando 5/8 ou PS.                 

Fonte: GIROLANDO (2017). 

 

2.2 SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 

 A utilização adequada de pastagens por rebanhos leiteiros pode reduzir os custos 

de produção do leite, principalmente pela redução nos dispêndios com alimentos 

concentrados, com combustíveis e com mão-de-obra (HOFFMAN et al.,  1993; 

VILELA et al., 1993; FONTANELI, 1999).  
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 De acordo com Assis et al. (2005), dentre os sistemas de produção podemos 

identificar quatro tipos no Brasil: 

  o sistema extensivo, com animais de produção até 1.200L de leite/vaca/ano, 

sendo criada exclusivamente a pasto. Apresentando rebanhos formados, na 

grande maioria das vezes, por animais mestiços com grau de sangue de raças 

zebuínas, sendo os mesmos ordenhados uma vez ao dia com bezerro ao pé.  

 sistema semi-extensivo, com animais de produção entre 1.200 e 2.000L de 

leite/vaca/ano, criados a pasto com suplementação volumosa na época de 

menor crescimento do pasto, sendo o uso do concentrado utilizado de acordo 

com a produção. Geralmente caracterizado por um rebanho mestiço, com 

duas ordenhas por dia. 

 sistema intensivo a pasto, com animais de produção entre 2.000 e 4.500L de 

leite/vaca/na, criados a pasto com forrageiras de alta capacidade de suporte, 

com suplementação volumosa na época de menor crescimento do pasto. Em 

alguns casos, durante o ano todo, com rebanhos caracterizados por animais 

mestiços com grau de sangue entre ½ HZ e Holandês PC, predominando o 

Holandês, com duas ordenhas diárias. 

 sistema intensivo em confinamento, com animais de produção acima de 

4.500L de leite/vaca/ano, mantidos confinados e alimentados no cocho com 

forragens conservadas, como silagem e fenos. Constituído principalmente 

por animais puros de raças taurinas, porém existem produtores com animais 

mestiços de alto grau de sangue Holandês. De acordo com o nível de 

produção, os animais chegam a ser ordenhados três vezes ao dia. 

 É valido ressaltar a discrepância entre as propriedades produtoras de leite no 

Brasil, na qual, a fazenda Colorado, que corresponde a uma produção de 70 mil litros 
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por dia, também se adequa ao sistema intensivo em confinamento, classificado 

juntamente com outras propriedades  menores que possuem produção acima de 4.500L 

de leite/vaca/ano. 

 Segundo o IBGE (2007), pode-se constatar que no período de 1997 a 2007, a 

produção de leite no Brasil apresentou um crescimento expressivo, referindo-se a uma 

produtividade média das vacas de 801 para 1.224 kg/vaca/ano. E, em 2014, a 

produtividade média foi de 1.525 litros/vaca/ ano, correspondendo a um crescimento de 

2,2% em relação àquelas observada em 2013 (1.492 litros/vaca/ano) IBGE (2014). 

 A idade ao primeiro parto é dependente, do manejo alimentar das novilhas durante 

a recria (EMBRAPA, 2017).  O ideal é que o primeiro parto ocorra aos 24 meses de 

idade, porém deve ser respeitado o peso ao primeiro parto mínimo, sendo de 90% do 

peso à idade adulta. Entretanto, em vários sistemas de produção no Brasil os rebanhos 

são formados por animais mestiços, com recria a pasto e, em alguns casos, com 

inadequada suplementação com concentrados. Isso tem levado a ganhos de peso 

insatisfatórios, consequentemente elevada idade ao primeiro parto (28 e 32 meses).  

 O intervalo de partos (IP) corresponde ao período de tempo entre dois partos 

consecutivos. O conhecimento desse dado é importante para se analisar a eficiência 

reprodutiva do rebanho e, assim, otimizar a produção. Esse índice pode ser calculado 

por meio da equação: 

IP = (Diferença em meses do primeiro para último parto da fêmea) 

    (Número de Partos – 1) 

 Segundo EMBRAPA (2017), intervalos de 13-14 meses são considerados bons, 

mas é desejável um intervalo de 12 meses. São indícios de alguma deficiência 

nutricional ou problema reprodutivo do rebanho, intervalos de partos maiores que 420 

dias (ALBA, 1970). 

http://www.cnpgl.embrapa.br/sistemaproducao/glossary/3#term180
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 Na Tabela 1, demonstrada a seguir, é possível observar dados estimados do efeito 

dos período de serviço e gestação sobre o intervalo de partos e taxa de natalidade.  

  

Tabela 1. Efeito dos períodos de serviço e gestação sobre o intervalo de partos e taxa de 

natalidade 

Período de 

Serviço (dias) 

Duração da 

gestação (dias) 

Intervalo de partos 

(meses) 

Taxa de 

natalidade (%) 

432 285 24 50 

315 285 20 60 

255 285 18 65 

225 285 17 70 

195 285 16 75 

165 285 15 80 

135 285 14 86 

105 285 13 90 

75 285 12 100 

Fonte: Adaptada de De Alba (1970) 

 

2.3 ALIMENTAÇÃO  

 

 A alimentação do rebanho leiteiro do Brasil é caracterizada como pastoril, porém, 

em alguns casos, os produtores fazem uma suplementação, basicamente, com sal 

mineral, silagem de milho e ração comercial. Segundo SILVA e MAIXNER (2014) o 

sistema pastoril possui grande complexidade, devido à interferência de diversos fatores, 

tais como os ambientais e a relação entre animais com a planta e o solo.  

 VEIGA (2005) classifica pastagem degradada como sendo aquela que em sua 

maior parte existe a presença de plantas invasoras e/ou solos descobertos. Cerca de 69% 

das pastagens estão degradadas, não suprindo a demanda dos animais, caracterizando-as 
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como insuficientes. Sendo assim, o uso de técnicas como piquetes e rotação de 

pastagens é aconselhável. Porém esses sistemas requerem maior atenção. De fato estas 

devem receber um correto manejo, monitoramento constante, além da adequação da 

taxa de lotação e oferta de forragem equilibrada. 

 O valor nutritivo da forragem, por sua vez, é avaliado considerando 

digestibilidade e teores de proteína bruta e de parede celular, que são características 

fortemente relacionadas com o consumo de matéria seca. Em regime de alimentação em 

pastagens, a produção de leite por área e por vaca relaciona-se, respectivamente, com a 

capacidade de suporte e com o valor nutritivo do pasto (OLTRAMARI, 2009). 

 Como os bovinos possuem a habilidade de selecionar a dieta a partir da forragem 

disponível, sendo priorizadas as folhas mais novas, as quais possuem maior valor 

nutritivo. Em seguida, são escolhidas as folhas dos estratos inferiores e do colmo, 

fazendo com que o pastejo seletivo permita ao ruminante compensar o baixo valor 

nutritivo da forragem disponível (STOBBS, 1978).  

 De acordo com Junior (2013), 80% dos produtores de leite no Brasil consideram a 

silagem de milho como a melhor opção de forrageira conservada e 60% dos que 

produzem mais de 200 litros de leite/dia, a utilizam na alimentação das vacas pelo 

menos em uma parte do ano. 

 O uso de concentrado na dieta de vacas em lactação assume maior ou menor 

importância, em razão do potencial de produção de leite do animal e da fase de lactação 

em que estes se encontram (ALVIM, 1999). 

 Moreira (1984) afirma que o fornecimento de concentrado em quantidade fixa 

pode subalimentar as vacas mais produtivas, com prejuízos para a produção de leite, e 

superalimentar as menos produtivas, podendo elevar os custos dos sistemas de 
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produção. A economia no uso de concentrados está diretamente relacionada com a 

qualidade do pasto e com o potencial genético dos animais.  

 Segundo Davidson (1990), o uso de concentrados também está relacionado ao seu 

custo e à quantidade utilizada, com a margem líquida sendo crescente e positiva à 

medida que for menor o preço de concentrado e maior a produção de leite. 

 

2.4 PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO LEITEIRA NO BRASIL 

 

 Um índice zootécnico que é bastante utilizado para avaliação da eficiência da 

propriedade e que é de fácil aferição, é a produção de leite por vaca ordenhada. Basta 

dividir a produção de leite diária pelo número de vacas em lactação (FERREIRA e 

MIRANDA, 2007).  

 A atividade leiteira proporciona uma pequena margem de ganho por litro, 

independente da região, sendo necessário operar com elevada escala de produção para 

que a atividade se torne lucrativa (GOMES, 1996). Segundo Vilela (2011), uma 

lactação normal em rebanhos de raças próprias para produção leiteira, como Jersey e 

Holandesa, ocorre em 305 dias, devido à maior seleção para persistência de lactação. 

Entretanto nos rebanhos mestiços este período fica entre 210 e 290 dias, como 

demonstrado na Tabela 2.  
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 Tabela 2. Índices produtivos para rebanhos de bovinos leiteiros 

Índices Ideal Bom Regular Média 

brasileira 

Intervalos de 

partos (meses) 

Até 12,5 12,5 – 14 14 015,5 >18 

Período de serviço 

(dias) 

Até 100 101-145 146-190 >285 

Idade ao primeiro 

parto (meses): 

    

*H  24-26 27-30 31-33 .> 36 

**Mestiças HZ 29-31 32-34 35-36 > 42 

Período de lactação 

(dias) 

300 270-300 240-270 < 8 

Produção de 

leite/dia (Kg): 

    

*H 15-16 14-15 13-14 - 

*Mestiças HZ 10-11 09-10 06-09 < 3 

*Holandês  - ** Mestiças Holandesa x Zebu - Fonte: adaptado de Ferreira et al. (2002). 

 

 A captação de leite é uma importante ferramenta logística para o escoamento da 

produção leiteira na região de atuação. O modo como é feita a coleta e o transporte 

deste produto irá interferir na qualidade final do mesmo.  

 Por muitos anos, o transporte do leite da propriedade até o laticínio foi feito por 

sistema tradicional, implicando que o leite era transportado por caminhões em latões. 

Todavia, com a modernização do setor, o processo passou por modificações, migrando 

para transporte de leite a granel. Nessa modalidade o leite na fazenda é armazenado em 

tanques refrigerados, com temperaturas entre 4ºC a 5ºC, por um período máximo de 

48h. Além disso, os caminhões de transporte também passaram por mudanças, não 
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sendo mais o tempo, considerado como um fator limitante à racionalização da linha de 

coleta (SOUZA et al., 2000). 

 A partir da modernização da ordenha e do sistema de captação, foi possível a 

elaboração e as cobranças de novas leis, às quais se estabelecem normativas de 

padronização dos níveis de qualidade do leite, proporcionando assim bonificação aos 

produtores.  

 Segundo Silva e Neves (2001), o pagamento pela qualidade do leite já é uma 

realidade, embora sua disseminação, ainda não seja a desejada, por depender de maior 

incentivo e instrução por parte dos envolvidos. A questão referente ao pagamento do 

leite devido a suas características físicas, bromatológicas, químicas e organolépticas 

influencia dos valores pagos, proporcionando, assim, diferenciação ao sistema e 

determinando a permanência ou não dos produtores na atividade (FONSECA e 

SANTOS, 2000).  

  A maior parcela dos custos de logística do leite na maioria das organizações, fica 

relacionada ao transporte. Desta forma, a conservação do alimento desempenha um 

papel importante nos custos do leite. Ballou (1993) informa que mesmo com avanço de 

tecnologias que permitem a troca de informações em tempo real, o transporte continua 

sendo importante para que seja atingido o objetivo, que é a entrega do produto certo, na 

quantidade certa, na hora certa, no lugar certo, e ao menor custo possível.  

 O transporte é uma atividade importante dentro de um sistema logístico integrado 

e não como uma atividade a ser a administrada separada ou individualmente pela 

indústria (BOTTER, TACA e HINO, 2006). 
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2.4.1  Índices qualitativos do leite 

 

 A cadeia do leite vem passando, desde 2002, por uma saudável transformação, 

devido à nova legislação que regulamenta os critérios mínimos de qualidade e 

identidade do leite cru. Essa normativa é conhecida como Instrução Normativa 51/2002 

(IN 51). A adoção da IN51/2002 fez com que a produção de leite contasse com critérios 

mínimos de qualidade no que diz respeito à saúde da vaca, à higiene na produção, 

refrigeração e segurança do leite, o que está relacionado a resíduos de antibiótico 

(SANTOS, 2014). O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

com o objetivo de informar aos produtores e demais interessados, deixou registrado os 

padrões e requisitos atuais da qualidade do leite. 

 

a) Contagem de Células Somáticas  (CCS)  e Contagem Bacteriana Total 

(CBT)  

 

 As células somáticas são células de defesa do organismo animal, aos quais são 

constituídas, principalmente, por leucócitos atraídos até a glândula mamária em resposta 

a um processo infeccioso (VIANA, 2010). Por meio dessa contagem, é possível se 

estipular um índice, sendo o mesmo nomeado como CCS.  O aumento da CCS na 

glândula mamária está diretamente relacionado com as bactérias que  causam mastite 

(MACHADO 2013).  

 A mastite é uma inflamação da glândula mamária, sendo os agentes 

microbiológicos os principais causadores e os mais comuns em sua ocorrência 

(FONSECA e SANTOS, 2000). A inflamação pode ser originária de traumatismos e 

ferimentos no úbere e no canal do teto, sendo, em alguns casos, devido à distensão do 
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esfíncter no processo de ordenha (CUNNINGHAN, 2004). O estagio de lactação, 

genética das vacas, produção leiteira, época do ano, higiene da ordenha e do ambiente 

também podem contribuir para o aparecimento da mastite. 

 A mastite é a doença mais comum entre os bovinos leiteiros no mundo, devido à 

elevada infestação dos microrganismos causadores nos ambientes de produção (NETO, 

2010). A mastite pode ser classificada da seguinte forma: clínica, subclínica, ambiental 

e contagiosa.  

 Os impactos econômicos dessa doença evidenciam-se na queda da produção 

leiteira, na queda da qualidade, e no aumento do descarte precoce de vacas por 

apresentarem um ou mais tetos comprometidos pela infecção (NETO, 2010). 

 A contagem bacteriana total (CBT) indica quantitativamente os índices de 

contaminação do leite, sendo expressa em unidades formadoras de colônias (UFC). Essa 

variável é influenciada pelos níveis de colônias bacterianas e a taxa de multiplicação 

bacteriana (OHI et al., 2010;  MACHADO, 2013). 

 Na Tabela 3 é possível observar a média dos valores de CBT em algumas regiões 

do Brasil. 

 

Tabela 3.  Limites para CBT do tanque nas regiões Sul e Centro Oeste 

Limites de CBT 

Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

CBT 

(ufc/mL) 

Até Junho de 2014 

Julho de 2014 até de 2016 

A partir de Junho/2016 

600.000 

300.000 

100.000 

Fonte: Adaptada de Silva (2014) – Instrução normativa 62 (2011). 
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b) Requisitos físicos e químicos do leite 

 

 As propriedades físico-químicas do leite são avaliadas por meios de alguns testes 

que afetam, diretamente ou indiretamente, o processamento do produto. Esses 

parâmetros físico-químicos servem de indicadores de qualidade e informam quanto o 

leite está apto para o beneficiamento. Tais parâmetros são úteis para a identificação de 

fraudes e adulterações do produto (VENTUROSO,2007). Na Tabela 4, são apresentados 

alguns parâmetros exigidos pelo MAPA para comercialização do leite.  

 

Tabela 4. Requisitos físicos e químicos exigidos pelo MAPA e descritos na Instrução 

Normativa 51 

REQUISITOS LIMITES 

Matéria Gorda g/100g Mínimo de 3,00 

Proteína g/100g Mínimo de 2,90 

Densidade relativa a 15°C 1,028 a 1,034 

Acidez Titulável, g de ácido 

lático/100mL 

0,14 a 0,18 

Extrato Seco Desengordurado g/100g Mínimo de 8,4 

Índice Crioscópio Máximo -0,530°H (-0,512 °C) 

Fonte: Adaptada de MAPA (2007) 
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 Com a vigência da normativa IN51/2002, começou a mudança de classificação do 

leite cru, que, até então, não recebia esta atenção. A partir de então, passou a receber a 

classificação A, B, C. O leite tipo C, até 2002, não tinha padrões mínimos de CCS e 

CBT, e, ademais não havia exigência legal de resfriamento na fazenda. 

 Os primeiros critérios mínimos de qualidade do leite cru foram: CCS < 1 milhão 

cel/mL e CBT < 1 milhão de ufc/mL. 

 Com o passar dos anos, os critérios mínimos de qualidade ficaram mais 

rigorosos, com o objetivo de colocar o Brasil em condições de igualdade com outros 

países, tais como os países Europeus e o próprio Estados Unidos (SANTOS, 2014). No 

fim de 2011 foi revogada a IN 51/2002 e entrou em vigor a Normativa IN62/2011, que 

alterou os valores dos limites e critérios mínimos de qualidade de CCS e CBT, de modo 

que uma grande parte dos produtores não conseguia chegar ao valor ideal. Cerca de 

40% dos produtores não conseguiram atingir os novos padrões a normativa IN62, a qual 

estava valendo a partir de 2012. Deste modo, foi determinado um calendário de 

requisitos mínimos de qualidade (SANTOS, 2014). Alguns desses parâmetros estão 

descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Critérios mínimos de CBT e CCS no leite cru, de acordo com a Instrução 

Normativa Nº 62/2011 

Sul, Sudeste e 

Centro-oeste 

Julho/ 2008 Janeiro/2011 Julho/2014 Julho/2016 

Norte e Nordeste Julho/ 2010 Janeiro/2013 Julho/2015 Julho/2017 

CCS (1000 cel/mL) 750 600 500 400 

CBT(1000 ufc/mL 750 600 300 100 

Fonte: Adaptada de MAPA (2014). 
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2.5 ECONOMIA 

 

 A utilização adequada de pastagens por rebanhos leiteiros pode reduzir os custos 

de produção de leite, principalmente pela redução nos dispêndios com alimentos 

concentrados, com combustíveis e com mão-de-obra. Apesar da receita proveniente do 

leite produzido a pasto ser menor em comparação ao de confinamento, a margem bruta 

tem sido superior (HOFFMAN et al., 1993; VILELA et al., 1993; FONTANELI, 1999).  

 Segundo Matos (2001), no ambiente econômico onde se busca eficiência para 

competir no mercado, o produtor de leite deverá substituir a velha equação “produção 

máxima = lucro máximo” por outra expressa da seguinte forma: “nível de produção 

ótimo = lucro máximo”. Uma avaliação de Emmick (1991) demonstrou que a redução 

nos custos de produção com a utilização de pastagens foi, principalmente, devida à 

menor dependência do uso de máquinas e implementos, com menor dependência de 

energia e combustíveis e menos tempo gasto com manuseio dos dejetos animais. 

 O Brasil, em 2016, foi o quarto maior produtor de leite do mundo (ZOCCAL, 

2017). Com o desempenho insatisfatório da produção global de leite e a alta demanda 

pelo produto, todavia, nosso país é um frequente importador de leite em pó (Tabela 6) 

para garantir o abastecimento interno. O volume captado e processado por indústrias 

com serviço de inspeção, em 2016, foi 3,7% menor do que em 2015. A captação no 

período deve representar 66% da produção total, ou seja, 12 bilhões de litros não 

passaram pelo serviço de inspeção (dados do IBGE apud ZOCCAL, R. 2017). 
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Tabela 6. Quantidade de produtos negociados no mercado internacional de lácteos pelo 

Brasil, 2016 

Produto Importação* Exportação* Saldo* 

Leite em pó 161.486 40.404 -121.082 

Queijo 43.074 2.979 -40.095 

Soro de leite em 

pó 

28.395 48 -28.347 

Manteiga 6.829 80 -6.749 

Doce de leite 793 165 -628 

Leite UHT 2.453 7.774 +5.321 

Leite modificado 

para alimentação 

infantil 

331 363 +32 

Iogurte 245.280 55.098 190.182 

Fonte: MDIC – aliceweb (2017) - *Valores expressos em mil kg  

 

 

 Uma variável econômica de importante consideração numa propriedade leiteira é 

a relação quilograma (kg) de leite produzido/funcionário. Segundo Nogueira (2007), 

tem-se em média o valor de 210 kg de leite por funcionário. Nesse cálculo, são 

considerados: ordenhadores, inseminadores, operadores, tratoristas, escritórios, ou seja, 

todos os envolvidos na produção leiteira. É incluída também a mão-de-obra familiar 

(que também deve ser calculada). 

 Destaca-se, também, que no Brasil o pagamento do leite ao produtor é feito 

proporcionalmente ao litro. Atualmente, existem normativas implantadas, relativas à 

qualidade (IN51 ou IN62), as quais atuam com maior rigidez na exigência de 

parâmetros mínimos de qualidade. Isso tem resultado em bonificação aos produtores, 

relativas à esses parâmetros. Entretanto, ainda o preço pago ao produtor está mais 

atrelado ao volume produzido que que à parâmetros de qualidade.   
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 Segundo o IBGE (2014), o preço médio nacional do litro do leite foi de R$ 0,96, 

gerando um valor de produção de R$ 33,78 bilhões em 2014. O maior preço médio foi 

encontrado na Região Nordeste (R$ 1,11), enquanto o menor foi identificado na Região 

Norte (R$ 0,82).   

 

2.6 CRIA E RECRIA  

 

O Brasil vem melhorando, cada vez mais a criação de bezerras leiteiras e novilhas, 

com o objetivo de obter animais adequados para reposição do rebanho. 

Consequentemente, a diminuição da idade ao primeiro parto, com custos menores, tendo 

animais com melhor saúde e imunidade, geraria possivelmente, um ganho na produção 

de leite nas futuras lactações. 

Segundo Santos e Bittar (2015), no Brasil a diarreia é o principal problema de 

saúde em bezerras, seguida de problemas respiratórios. Isso mostra que existe uma forte 

correlação com falhas na colostragem, instalações e manejo. As instalações, o ambiente, 

o manejo nutricional e sanitário,  a interação homem-animal são fatores que contribuem 

para o bem-estar dos bezerros. 

 

2.6.1 Cria 

 

As bezerras leiteiras, no período do nascimento até o desaleitamento, são 

constantemente desafiadas pelo ambiente. Para que se tenham bezerras saudáveis, o 

local onde os animais estão instalados é de extrema importância, ou seja, maternidade e 

bezerreiro, além de fatores, tais como: cura de umbigo, colostragem, fornecimento 

adequado das dietas liquida e sólida, desenvolvimento do rúmen, manejo da 

alimentação e do ambiente (COELHO, S. G; AZEVEDO, R. A., 2016). Na Tabela 7 são 

apresentados modelos e particularidades de abrigos para bezerras. 
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Tabela 7. Modelos de abrigos individuais e suas particularidades 

 Características Vantagens Desvantagens 

“Casinhas  

Tropicais” 

 Diversidade de 

materiais usados na 

construção; 

 Variação de 

medidas; 

 Acesso individual 

a água e ao alimento. 

 Acesso à sombra; 

 

 Animais restritos a 

pastagem e presos por 

cabo de aço; 

 No verão pode sofrer 

com stress térmico. 

Calf-Tel  Abrigo totalmente 

fechado; 

 Estrutura de 

plástico a base de 

polietileno; 

 Acesso individual 

a alimento e a água e 

local onde se coloca 

a mamadeira. 

 Sombra oferecida 

nas horas mais 

quentes do dia; 

 Proteção de frio e 

calor e porta de 

ventilação traseira 

regulável.  

 

Modelo 

Argentino 

 Estrutura 

totalmente aberta; 

 Maior área; 

 Acesso individual 

ao alimento e a água. 

 Animal tem maior 

espaço e 

movimentação; 

 Acesso à sombra; 

 Área com maior 

dispersão para os 

dejetos; 

 Menor custo; 

 Menor índice de 

doenças; 

 Atende princípios 

de ventilação, 

isolamento e conforto. 

 

Fonte: Adaptada de Bittar e Ferreira (2009); Vieira (2008); Vieira (2014); Peña et al., 

(2016); Ferreira, (2016). 
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Os sistemas de criação de bezerros podem ser individual ou coletivo, mas 

independentemente do sistema, deve-se levar em consideração o bem-estar do animal e 

necessidades básicas para o bom desenvolvimento da bezerra, e isso varia de acordo 

com o planejamento e a gestão do local. Alguns requisitos são fundamentais para o 

alojamento desses animais, sendo eles: ventilação, isolamento, conforto e economia 

(BITTAR, C. M. M. 2016).  

No entanto, um dos modelos mais usados atualmente no Brasil, é o sistema de 

alojamento chamado de bezerreiro argentino, sendo este, totalmente aberto e de baixo 

custo. O sistema é considerado eficaz no controle de doenças, como diarreia e doenças 

respiratórias. O isolamento, a ventilação e o conforto para o animal são outras 

características marcantes desse sistema. 

As instalações do bezerreiro devem ser muito bem planejadas, pois o terreno 

precisa ter uma boa drenagem e deve permanecer seco, ter o auxilio do sol para controle 

em relação à umidade e ser adequadamente coberto com forragem. Para se ter um bom 

resultado nesse tipo de sistema, é importante que se tenha mais vagas no bezerreiro que 

números de bezerras, permitindo a troca, quando houver alta umidade e formação de 

barro (FERREIRA, 2016). 

 

Já os sistemas coletivos de criação podem ocorrer em piquetes ou em locais onde 

se tem galpões abertos ou fechados. (BITTAR, 2016).  Quando os animais são criados a 

pasto, deve haver cobertura nos piquetes (sombrites), cochos para concentrado e 

volumoso e cobertura no bebedouro. Os piquetes devem estar em áreas de declive e sem 

umidade, para que não haja formação de lama em épocas de chuva (CAMPOS E 

CAMPOS, 2004). É indispensável o sombrite para a proteção contra a radiação solar, 

podendo ser este, artificial ou natural (BITTAR, 2016). 
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2.6.2 Recria 

 

 É chamada de recria a fase após o desmame até a primeira cobrição, sendo esta, 

uma fase menos complexa que a fase de cria, todavia, deve-se ter toda atenção, pois o 

animal está em crescimento e mudando constantemente a composição do organismo, 

que requer um acompanhamento constante do peso. Esse manejo é necessário para se 

obter o adequado desenvolvimento na glândula mamária. Taxas inadequadas de ganho 

de peso, em função tanto de sub quanto super nutrição podem afetar o desenvolvimento 

do tecido parenquimático da glândula mamária. Pois taxas elevadas de ganho podem 

promover o aumento de gordura e consequente diminuição da quantidade de tecido 

secretor de leite (BARBOSA et al.1997). Nessa fase, também são utilizados sistemas de 

criação: extensivos, semi-extensivos, intensivos a pasto e em confinamento.  

 Em relação ao plano de alimentação das novilhas, independentemente do sistema 

de criação, deve ser utilizado aquele que, mesmo de forma econômica, permita que as 

novilhas atinjam o peso ideal para a cobrição mais cedo, sendo o fornecimento de 

concentrado dependente da idade, qualidade do volumoso e do plano adotado da dieta. 
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3. RELATO DE VIVÊNCIA 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DA FAZENDA 

 

 A DAIRY BRANZ FARM é uma fazenda típica da Nova Zelândia, localizada na 

446 pannets road rd4, Balclutha, Ilha Sul do país e que possui como atividade principal 

a produção leiteira, chegando a uma captação de 15.000 L/dia. A região é de clima 

temperado, com precipitações moderadas e muitas horas de sol, além de nevascas em 

determinada estação do ano, o que faz com que os animais sejam levados para outra 

propriedade, chamada de fazenda de inverno.  

 A propriedade é baseada em sua fazenda de produção, que possui 250 ha, 

divididos em 51 piquetes de 4 ha cada, equipado com um bebedouro cada. Existem 

áreas de instalações, como: estábulos para os bezerros recém-nascidos, sala de ordenha, 

pasto maternidade, área de armazenamento de silagem, área de descarte (onde é 

descartado todo o lixo da fazenda) e residências de funcionários. 

A fazenda é constituída por pastagem azevém e alguns piquetes de plantação de 

couve. Os animais são mantidos neste local no período de produção, que ocorre entre os 

meses de agosto e maio. Nos meses de junho e julho, que são considerados os períodos 

de descanso dos animais, os mesmos são movidos para a fazenda de inverno. A 

propriedade opera com cinco funcionários, atuando em todos os setores.  

 

3.2 O REBANHO DA FAZENDA 

 

O rebanho é formado por 740 vacas em produção, com animais da raça Jersey, 

Friesian (linhagem da raça Holandesa), porém com diversos “graus de sangue”, além da 
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raça sintética, KiwiCross (originária de cruzamentos entre holandês Friesian e Jersey).. 

A média de produção do rebanho, representado na Figura 5, é de 6.080kg/vaca/ano.  

   

Figura 5.  Lote 1 do rebanho da Fazenda DAIRY BRANS FARM.  

 

As matrizes mais velhas ou que apresentam algum problema indesejável, como 

incidência de mastite, laminite, porte físico, dentre outros, formam o lote de animais que 

serão descartados (enviados para o abate, geralmente para a produção de carne de 

hambúrguer) ao final do período reprodutivo. Estes animais são substituídos pelas 

novilhas nascidas na fazenda, que, em média, têm o primeiro parto aos 24 meses de 

idade. 

No período de partos, além das vacas em produção, compõem os animais da 

propriedade: fêmeas selecionadas, machos de descarte. As fêmeas filhas de bois de corte 

(que são tratadas como machos, já que não apresentam as características desejáveis para 

a produção leiteira) e alguns machos que são selecionados por apresentarem boas 

características para reprodução.  
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Outros animais que também compõem o rebanho da fazenda, mas por um curto 

período, são os bois de repasse (bulls), que geralmente são alugados e permanecem 

entre os meses de janeiro e março. Esses animais são de raças de corte, já que não é de 

interesse da fazenda manter todos os animais nascidos, assim, a venda dos bezerros 

machos para corte pode representar receita para a fazenda. Para esse serviço, em cada 

ano a propriedade opta por uma raça. No período/estação observada, entre os anos de 

2013 e 2014, foram utilizados touros da raça Murray Grey (Figura 6). 

 

Figura 6.  Bois Murray Grey para repassa das vacas que não emprenharam via 

inseminação. 

 

3.3 PROCESSO REPRODUTIVO 

 

A Nova Zelândia possui uma produção estacional. Desta forma, utiliza-se um 

protocolo, na qual o produtor faz o acompanhamento do animal para que seu período 

fértil seja direcionado ao período que são feitas as inseminações no rebanho. Na 

fazenda, cerca de 80% das gestações são oriundas deste processo de manejo, e os outros 
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20% dos animais nascidos correspondem aos animais que emprenharam por meio de 

monta natural.  

Após a elaboração do protocolo, faz-se a marcação dos animais com tinta no 

dorso. Quando essa marcação é “descascada” sinaliza-se que o animal já aceita a monta 

de outro, então pode-se iniciar a inseminação.  

O processo de inseminação da fazenda inicia-se no dia 1 de novembro, baseado 

em anotações do comportamento animal. Aquelas vacas que aceitam a monta, são 

inseminadas primeiro. Cada animal recebe três repetições de inseminação ( intervalo de 

3 semanas) com sêmen de touros selecionados. Todo este período é acompanhado por 

apenas um profissional qualificado, que é responsável pela estação reprodutiva da 

fazenda. 

Para melhores resultados, a fazenda recebe um acompanhamento da LIC 

(Livestock Improvement Corporation) que faz uma análise do rebanho e fornece 

indicação dos melhores reprodutores para a propriedade. Os touros utilizados 

compreendem as raças Jersey, Friesian e KiwiCross.  

Vacas lactantes são inseminadas, em média, 90 dias após o parto. As novilhas são 

inseminadas de forma a coincidir a parição com os animais do rebanho, nos meses de 

agosto a outubro. 

 

3.4 FAZENDA DE INVERNO  

 

 Na fazenda de inverno, os recursos forrageiros são cultivados anualmente (crop 

forages) e são utilizados, principalmente, couve e nabo. 
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Animais que estão num período mais próximo do parto alimentem-se diretamente 

nos pastos com nabo forrageiro, e os demais em pastos de couve, até a proximidade do 

parto.  

Os animais chegam à fazenda de inverno, a partir do dia 1 de junho, para passar 

uma temporada conhecida como “período seco” ou “período de descanso”. Esses 

animais permanecem na fazenda de inverno até o final da gestação.  

 Nessa fazenda os animais são manejados diariamente com infraestrutura de cercas 

elétricas (fences) móveis nos piquetes. Esse manejo (realizado uma vez por dia) confere 

uma dieta mais nutritiva aos animais. Este trabalho é feito uma vez por dia.  

Com o início das parições, esperadas a partir do dia 1 de agosto, os animais vão 

sendo deslocados novamente para a fazenda de produção, onde permanecem até o fim 

do ano reprodutivo.  

Mantem-se, também, neste local (porém, em piquete separado), as novilhas que 

nasceram no ano anterior (12 meses de idade) e as novilhas (24 meses de idade) que irão 

substituir os animais mais velhos, renovando, assim, o rebanho anualmente.  

 O transporte dos animais entre as fazendas (de produção e de inverno) é realizado 

por meio de caminhão ou carreta individual, dependendo do número de animais 

nascidos no dia.  

 A dieta do rebanho é feita a base de couve ou nabo (Figura 7) com o fornecimento 

de silagem e suplemento mineral. 
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Figura 7. Vacas no terço final da gestação, alimentando-se de couve na fazenda de 

inverno. 

 

3.5 FAZENDA DE PRODUÇÃO 

 

 A fazenda de produção é o local em que os animais passam o maior período do 

ano (10 meses). Nessa fazenda, o principal recurso forrageiro é a pastagem de azevém, 

todavia, possui também, dois piquetes formados com couve (crop). Esses são destinados 

às vacas recém paridas, que iniciam o pastejo após a ordenha e também aquelas à espera 

do parto. É na fazenda de produção que ocorre os processos de ordenha, inseminação, 

cuidados básicos e sanitários, além da produção e armazenamento da silagem. 

 Além do pasto, nessa fazenda as vacas recebem um suplemento líquido, o Prolick 

(mistura de aminoácidos e açúcares) o que fornece a fração de carboidratos rapidamente 

fermentáveis. Esse suplemento é oferecido aos animais durante a ordenha, no cocho do 

carrossel (estrutura de ordenha utilizada). 

 A suplementação com minerais é realizada por meio da água de dessedentação. 

Toda a água distribuída na propriedade vem de reservatórios e passam por galpão 
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central (shed) onde são adicionados selênio, zinco, magnésio e cobre. Daí essa água 

segue pela tubulação para todos os piquetes da fazenda.  

Também é fornecido aos animais silagem de azevém, em alimentadores (feed) nos 

locais onde não há pastagem, como por exemplo os pastos maternidade. Utiliza-se duas 

formas de armazenamento da silagem: ensacada (bales) e silos tipo trincheira. 

 

3.6 BEZERRAS E NOVILHAS DE REPOSIÇÃO 

 

 A renovação do rebanho é importante para que sempre se tenha animais mais 

eficientes. Desta maneira a fazenda dispensa especial atenção aos reprodutores 

utilizados. Isso ocorre, pois, as fêmeas nascidas representarão o futuro da propriedade. 

 Com pais de boa procedência genética, tem-se uma boa expectativa da vida 

produtiva e reprodutiva destes indivíduos, e o correto manejo assegura os resultados 

positivos. 

 A fazenda adota o aleitamento artificial para 100% das crias. Parte do colostro é 

armazenado sob refrigeração, caso seja necessário fazer seu uso em algum animal por 

quaisquer motivo. Após o nascimento, os bezerros, são recolhidos, utilizando-se uma 

carretinha acoplada a um quadriciclo. 

 O fornecimento do colostro é feito através da intubação, na qual se utiliza um 

objeto específico (Figura 8) para tal procedimento. Deste modo, que se tem uma 

garantida de que o colostro foi ingerido, já que é de conhecimento que este é o alimento 

de maior importância para a vida inicial do animal e o futuro do mesmo.  
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Figura 8.  Processo de intubação de bezerros recém-nascidos. 

 

 Após o período de colostragem, os bezerros são levados para os estábulos 

(distintos para fêmeas e machos). As fêmeas recebem atenção especial, já que, irão 

compor o grupo de animais em produção da fazenda. No estábulo das fêmeas (heifer 

shed), na chegada dos animais, é feita a cura do umbigo e o fornecimento de probióticos 

(5mL/dia), por 3 dias. 

 Nessa instalação, as bezerras são alojadas em grupos de 10 animais por baia, de 

acordo com a idade e tamanho. Nessa fase, os animais recebem cinco litros de leite/dia 

fornecidos duas vezes ao dia. 

Inicialmente, utiliza-se o colostro (excedente da colostragem). Com o passar do 

tempo e com a redução desse produto, os animais passam a ser alimentados com a 

mesma quantidade, porém com leite em pó. Isso ocorre, pois esse é o manejo mais 

econômico para o sistema. A partir do terceiro dia de vida, os animais recebem água a 

vontade, feno e ração peletizada no cocho.  
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 Após a segunda semana de vida, inicia-se o processo de manejo das bezerras fora 

das baias. Nessa etapa os animais passam parte do dia no piquete e ao entardecer são 

recolhidas para o galpão. 

No período de baia são efetuados, os manejos de mochação, vacinação, e outros 

manejos sanitários direcionados à evitar diarreias e demais doenças. Nessa fase, 

também, faz-se o manejo da cobertura do piso (composta por pedaços de maravalha). 

Esse manejo consiste em revolver periodicamente essa cobertura para evitar o acúmulo 

de umidade. Em dias chuvosos, faz-se o fechamento das cortinas. 

As bezerras identificadas com algum problema como, por exemplo, diarreia, são 

separadas em uma baia individual, localizada distante das demais e, de preferencia no 

lado  mais arejado do estábulo, para evitar contaminação dos demais animais.   

Quando atingem um peso de 100 kg, os animais deixam as baias, e ficam todo o 

tempo nos piquetes, onde continuam recebendo por mais 2 semanas leite e a ração 

peletizada (Figura 9). Depois disso são levadas para a fazenda de inverno, onde ficarão 

até o ano seguinte, e quando atingirem 15 meses serão inseminadas, com a meta de 

parição aos 24 meses de idade. 
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Figura 9.  Bezerras sendo alimentadas no piquete. 

    

3.7 MACHOS 

 

  Os machos não são o foco do sistema adotado na fazenda, porém, assim como as 

fêmeas, quando nascem, também recebem o colostro e são deslocados para o estábulo. 

A diferença é que estes permanecem na propriedade, por um curto espaço de tempo (4 

dias). Recebem leite duas vezes ao dia. Passados esses quatro dias os machos são 

removidos da fazenda e tem como destino final matéria prima para o processamento de 

carne na China. As fêmeas, filhas de bois de corte, são tratadas como machos, pois não 

apresentam características desejáveis para a produção leiteira, e recebem o mesmo 

destino.  

 Os machos de interesse (animais selecionados por apresentarem características 

desejáveis da raça Friesian) são mantidos em baias separadas até atingirem 100 kg. Ao 

alcançar esse peso,  cessa-se o fornecimento de leite, e esses animais são levados para 

os piquetes, onde permanecem por um período de 2 semanas, recebendo uma ração 
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peletizada. Em seguida, são comercializados como animais de reprodução ou mesmo 

comercializados para o abate.   

 

3.8 PRODUÇÃO DE LEITE, MANEJO E ECONOMIA 

 

 A DAIRY BRANZ FARM já foi classificada entre as 10 melhores propriedades 

produtoras de leite de qualidade na Nova Zelândia. Possui um rebanho de 

aproximadamente 740 vacas em produção, com média de 12.000 L/dia, chegando a 

picos de 15.000 L/dia. 

 Os animais caminham em corredores do pasto até a sala de ordenha. O trânsito 

nestes percursos pode durar até uma hora, quando os animais estão em áreas mais 

afastadas.  

Quando chegam ao pátio de espera (yeard), são contidas e deslocadas para a 

plataforma através de um portão móvel. Esse portão, por meio de uma mesa de controle, 

aplicada proximamente à plataforma dentro da sala de ordenha, controlada pelo 

ordenhador, vai movendo as vacas. O sistema conta com um braço mecânico no chão 

que vai “conduzindo os animais”, juntamente com outro braço mecânico composto de 

correntes elétricas suspensas (Figura 10). 
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Figura 10.  Pátio de espera (yeard) para ordenha 

 

 A ordenha é feita através da uma plataforma tipo carrossel, com capacidade para 

50 animais simultâneos, com processo manual de colocação e remoção das teteiras. O 

sistema conta com circuito fechado, no qual o leite não tem contato com o ar até o 

tanque de refrigeração.  

 A plataforma de ordenha possui divisórias para os animais, além de um cocho 

frontal para alimentação específica (prolick). Para que as vacas saiam da plataforma, 

existe uma mangueira que jorra água na face do animal, incomodando-o e fazendo 

assim com que recue. Ao recuar, o animal encontra a saída, na qual existe um corredor 

que direciona o animal a retornar sozinho para o piquete.  

 A fazenda adota o sistema de linha de ordenha, ou seja, primeiro ordenha animais 

totalmente saudáveis, e posteriormente, animais que foram detectados com algum tipo 

de doença. Existe, também, um piquete próprio para acometidos com qualquer tipo de 

doença. Este piquete fica mais próximo da sala de ordenha, o que evita longas 
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caminhadas para animais já debilitados. Os problemas mais comuns são a laminite e a 

mastite.  

 O leite ordenhado fica armazenado no tanque de resfriamento até a coleta, que é 

realizada ao final do dia pelo caminhão, também refrigerado (pertencente ao grupo 

FONTERRA). No momento da captação é retirada uma amostra de leite, a qual segue 

para análise de composição. 

 O teor de sólidos totais, além de CCS e CBT, são considerados na formação do 

preço pago ao produtor. A fazenda, por ter uma qualidade um pouco superior à média 

das fazendas neozelandesas, recebe em média $6,25 por kg de sólido. 

 A fazenda criou um projeto de qualidade, baseado nos níveis de sólidos (gordura, 

proteína, lactose) e níveis de CBT e CCS. Esse projeto tem como objetivo a melhoria 

desses níveis no leite produzido na propriedade.  

 Melhorias em outros índices também foram objetivadas nesse projeto. No ano de 

2012 a fazenda possuiu um índice de mortalidade de 11%. Esse valor está fora dos 

padrões desejáveis; pois o valor aceitável seria 5%). No ano de atuação e observação, 

ocorrido em 2013 e 2014, o setor, obteve o índice de mortalidade de 1%. 

 

3.9 PROJETO DE QUALIDADE 

 

 A qualidade do leite da propriedade é um dos fatores mais importantes no sistema 

de produção, pois através dela é possível classificar o leite, para obtenção de derivados 

mais nobres, bem como, efetuar remuneração diferenciada ao produtor. 

 Com a observação dos níveis diários de CBT e CCS foi possível desenvolver um 

processo bem simples de análise, no qual foi elaborada uma tabela, que foi fixada na 

parede, em local visível. Nessa tabela, eram adicionados diariamente os valores dessas 
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variáveis, o que possibilitou a identificação de possíveis animais com mastite (Figura 

11).  

 

Figura 11.  Tabela desenvolvida no projeto de qualidade, para análise de índices. 

 

3.10  PRODUÇÃO DE SILAGEM 

 

 A silagem é um dos alimentos utilizados, em determinada época do ano, na dieta 

dos animais. Parte dessa silagem era produzida com azevém e armazenada em bales 

(ensacada) e parte era silagem de milho armazenada em silos tipo trincheira. 

 

3.11  INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE   

  

 A fazenda de produção possui diversas instalações, dentre elas: 

 - Sala de ordenha; 

 - Estábulos; 

 - Estruturas para armazenar silagens; 
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 - Galpão de armazenamento; 

 - Garagem e Oficinas;  

 - Residências; 

 - Manutenção; 

 

3.11.1 - Sala de ordenha 

 

 A sala de ordenha é composta de um carrossel para 50 animais, com 10 níveis de 

velocidade, o que proporciona um tempo de ordenha de 10 minutos de média por 

animal. Todo o ambiente possui cobertura, tendo apenas o pátio de espera descoberto, 

sendo este composto de correntes elétricas para facilitar a condução das vacas até a 

plataforma.  A ordenha conta com pelo menos dois funcionários, sendo controlados os 

processos de entrada dos animas (Figura12), colocação e remoção de teteiras e 

aplicação de pós-dipping.  

  

Figura 12.  Plataforma de ordenha 
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 Os animais que chegaram ao final da plataforma, sem que a ordenha tenha sido 

concluída, são contidos com uma corrente presa entre as barras laterais, realizando-se, 

assim, mais uma volta na plataforma. 

 

3.11.2 – Estábulos  

 

 Os estábulos dos bezerros são construídos com orientação adequada, de modo a 

receber boa incidência solar. Além disso, foram utilizados fatores de construção que 

possibilitam minimizar os problemas com umidade, chuvas e ventos.   

  

3.11.3 – Estruturas para armazenar silagens 

 

 A propriedade possui proximamente à sala de ordenha uma trincheira para a 

confecção e armazenamento de silagem. A distribuição dessa silagem aos animais é 

efetuada com um trator. 

 

3.11.4 – Galpão de armazenamento 

 

 Neste galpão, é feito todo o armazenamento da silagem ensacada (bales). Essa 

silagem é utilizada para suprir as necessidades dos animais no período de seca, na 

fazenda de inverno e para os animais dos pastos maternidade. São armazenados também 

fardos de feno empregados para alimentação dos bezerros.   
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3.11.5 – Garagem e Oficina 

 

 Na garagem, são mantidos os veículos, implementos e demais recursos da 

fazenda, tais como leite em pó, minerais, adubos, dentre outros. Existe também uma 

oficina para a manutenção dos equipamentos e tanques reservatórios de combustíveis 

para o abastecimento das máquinas. 

 

3.11.6  – Residências 

 

 A fazenda conta com uma sede, onde vive o gerente, e possui outras duas casas 

para funcionários. 

 

3.11.7 – Manutenção 

 

 O processo de manutenção é feito nos meses de descanso, época em que todos os 

animais estão fora da propriedade. Neste período, todas as cercas são conferidas 

(grampos, mourões que devem ser substituídos etc.), é providenciada a troca de piso dos 

estábulos e a higienização geral da sala de ordenha, além da fertilização da pastagem 

(via aérea, com helicóptero), também são realizadas revisões gerais dos veículos 

utilizados na propriedade. 
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4. COMPARATIVO BRASIL X NOVA ZELÂNDIA 

 

 As fazendas neozelandesas são bem homogêneas, ou seja, existe uma baixa 

discrepância entre as características dessas propriedades. Por outro lado, no Brasil, essas 

discrepâncias entre as fazendas produtoras de leite são bem maiores.  

 No Brasil, existe uma grande diversidade de fazendas, de modo que ainda é 

possível observar propriedades com baixo nível tecnológico, nas quais a ordenha é feita 

manualmente, quase sem uso de tecnologias, assim como é possível encontrar fazendas 

que utilizam elevadíssimos níveis tecnológicos.  

 O rebanho neozelandês é composto por animais das raças Holandesa, Jersey e 

KiwiCross, criadas em regime pastoril. Já no Brasil, grande parte dos rebanhos também 

é manejado a pasto e, formados por animais Holandeses e das raças, Gir e Girolando.  

 A Nova Zelândia utiliza baixos níveis de concentrado na dieta de suas vacas. 

Todavia, para novilhas em crescimento é utilizada uma fração de alimentos 

concentrados. No Brasil, os alimentos concentrados têm grande participação nas dietas 

de vacas em lactação. Ademais, existe um uso expressivo de silagens na alimentação 

volumosa, especialmente, silagem de milho. 

 Segundo ZOCCAL (2017), o Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite, 

enquanto a Nova Zelândia classifica-se em oitavo lugar. Destacam-se pontos 

importantes relativos a essa comparação. O Brasil possui uma extensão territorial e 

rebanho muito maior do que a Nova Zelândia. Por outro lado, a nova Zelândia possui 

melhores eficiência e índice produtivo (Tabela 8).  
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Tabela 8. Comparativo de fatores ligados à produção de leite entre Brasil e Nova 

Zelândia 

 

 BRASIL NOVA ZELÂNDIA 

Evolução – anos 2000 2015 2000 2015 

Extensão territorial 

– Km² 

- 8.515.000 - 268.021  

Produção – mil t 20.380 35.124 12.235 21.317 

Vacas ordenhadas – 

mil cab. 

17.885 23.028 3.337 5.176 

Produtividade mil 

L/vaca 

1.140 1.525 3.666 4.119 

   Fonte: FAOSTAT (2017), adaptada de ZOCCAL(2017). 

 

 A despeito da menor extensão territorial e menor número de vacas ordenhadas, a 

Nova Zelândia possui uma maior eficiência em relação ao Brasil, com relação a 

produtividade por animal da ordem de 370%. 

 Quanto à qualidade do leite, as exigências neozelandesas são bastante nítidas. 

Segundo Woodcock (2013), a Nova Zelândia tem um dos melhores resultados para CCS 

no mundo, com média de 185.000/mL em 2011 e 2012, e que muitas propriedades 

apresentam índices menores que 100.000/mL. No Brasil, é recente a preocupação com 

os fatores de qualidade do leite. A aplicação da IN62 busca melhorar esses índices.  

Através da Tabela 9, podemos observar este comparativo. 
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Tabela 9. Índices de CBT e CCS do Brasil e da Nova Zelândia para o ano de 2016 

 BRASIL NOVA ZELÂNDIA 

CBT – UFC/ml > 500.000 10.000 

CCS -  cls/ml 593.000 185.000 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados Woodcock (2013) e IEA (2016). 

  

 A forma de pagamento pelo leite, também difere entre esses dois países. No 

Brasil, se paga por unidade do produto (litro de leite), em muitos casos com bonificação 

por volume de produção, entretanto, a bonificação por  qualidade (teor de sólidos totais, 

CCS, CBT) ainda é incipiente. Com a implementação da IN62, alguns laticínios 

começam a considerar CCS e CBT, gordura e proteína na formação dos preços pagos ao 

produtor. 

Já na Nova Zelândia o valor pago pelo leite é diretamente  proporcional aos teores 

de sólidos do leite (gordura, proteína, lactose), bem como, é considerado outros fatores 

qualitativos como  CCS e CBT.  Assim, os teores de sólidos e  a qualidade do leite,  são 

fatores de grande influência no preço final do produto. 

Isso levou os produtores neozelandeses a investirem nas melhorias das condições 

de higiene e sanidade nos sistemas de produção, bem como, em programas de  

melhoramento genético que conciliasse volume de produção e teores de sólidos totais. 

Segundo Rejane Palmério (2016) enquanto no Brasil para a obtenção de 1 kg de sólidos 

totais são necessários 15 litros de leite, na Nova Zelândia esse  valor cai para 11,4 litros.  

 A idade ao primeiro parto, também, é outro índice zootécnico com discrepância 

entre esses países.  No Brasil a idade média ao primeiro parto é superior aos 28 meses, 

enquanto que na Nova Zelândia, este valor corresponde a exatos 24 meses e com 

intervalo de partos menor (Ferreira et al.;c200), como apresentado na Tabela 10.  
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Tabela 10. Média de idade ao primeiro parto (IPP) e intervalo de partos (IP) no  Brasil e 

na Nova Zelândia  

 BRASIL NOVA ZELÂNDIA 

Idade ao primeiro 

parto (IPP) – meses 

28 – 32 24 

Intervalo de Partos 

(IP) – meses 

>18 12 – 12,5 

Fonte: Elaborada pela autora e adaptado de EMBRAPA (2017). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Apesar das diferenças climáticas, culturais e peculiaridade dos sistemas de 

produção de leite, é possível adotar aqui no Brasil algumas estratégias de manejo para 

melhorias nos sistemas de produção. Especialmente, aquelas relacionadas aos fatores de 

qualidade do leite CCS e CBT.  
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