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RESUMO: FREITAS, N. S. PRODUÇÃO DE LEITE NO SISTEMA DE COMPOST BARN: 

ACOMPANHAMENTO DA ROTINA DE UMA FAZENDA NO MUNICÍPIO DE NOSSA 

SENHORA DA GLÓRIA – SE. Área: Bovinocultura leiteira. 2022. 31p. Trabalho de Conclusão 

de Curso - Bacharel em Zootecnia, Universidade Federal de Sergipe - Campus do Sertão. Nossa 

Senhora da Glória, SE. 2022. 

 

 

O objetivo deste relatório foi descrever as atividades vivenciadas durante o Estágio 

Supervisionado Obrigatório (ESO), realizado com o objetivo de aliar os conhecimentos teóricos 

com os conhecimentos práticos dentro da rotina de uma fazenda de produção de leite. O ESO foi 

realizado na Fazenda Lagoa da Mata (Agropecuária Sobral Sousa), no Município de Nossa 

Senhora Da Glória, Estado de Sergipe, sob supervisão do Zootecnista Pablo Jónata da Silva 

Nascimento e orientação do professor Dr. Jarbas Miguel da Silva Júnior. Durante o período de 

17/01/2022 a 13/05/2022, com carga  horária realizada de 630 horas. Durante o estágio foram 

acompanhadas as atividades de manejo das vacas no período pré-parto; pós-parto; berçário; 

bezerreiro; animais no período de transição e recria; manejo de ordenha; manejo alimentar; 

manejo reprodutivo e sanitário. A realização do ESO possibilitou maior aprendizado prático e 

aprimoramento de técnicas no manejo. Sendo assim, o ESO foi de imensa contribuição para a 

minha formação profissional e pessoal, na qual pôde-se aliar a teoria     abordada durante os estudos 

teóricos com os conhecimentos adquiridos na prática, ao acompanhar a rotina da fazenda, 

vivenciando de forma real a importância do bom manejo dos animais em suas distintas fases de 

criação, o que possibilita a minha atuação no campo profissional de forma satisfatória. 

 

Palavras – chave: bovino leiteiro, fases de produção, manejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

Introdução ................................................................................................................................. 01 

Sistema de produção Compost barn ......................................................................................... 03 

Descrição do local do estágio ................................................................................................... 04 

Descrição das atividades realizadas ......................................................................................... 07 

Manejo de vacas secas e pré-parto ........................................................................................... 08 

Manejo de bezerras ................................................................................................................... 10 

Manejo de recria ....................................................................................................................... 12 

Manejo nutricional ................................................................................................................... 14 

Manejo sanitário ....................................................................................................................... 17 

Manejo reprodutivo .................................................................................................................. 21 

Ordenha .................................................................................................................................... 22 

Manejo de ordenha ................................................................................................................... 23 

Controle leiteiro ........................................................................................................................ 24 

Considerações finais ................................................................................................................. 26 

Referências ............................................................................................................................... 27 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Imagem via satélite da fazenda Lagoa da Mata ........................................................ 04 

Figura 2: Vacas no Compost barn da fazenda lagoa da mata................................................... 05 

Figura 3: Plantio de milho ........................................................................................................ 06 

Figura 4: Armazenamento do feno adquirido .......................................................................... 06 

Figura 5: Galpão utilizado para armazenar os ingredientes da ração ...................................... 07 

Figura 6: Armazenamento dos ingredientes da dieta ............................................................... 07 

Figura 7: Casqueamento dos animais ....................................................................................... 08 

Figura 8: Lote de vacas no pré-parto ........................................................................................ 10 

Figura 9: Lote de vacas secas ................................................................................................... 10 

Figura 10: Berçário ................................................................................................................... 12 

Figura 11: Bezerreiro argentino ............................................................................................... 12 

Figura 12: Piquete da recria ..................................................................................................... 14 

Figura13: Observação do escore fecal das bezerras ................................................................. 18 

Figura 14: Aferição da temperatura corporal da bezerra .......................................................... 18 

Figura 15: Pista de alimentação do Compost barn após a limpeza .......................................... 19 

Figura 16: Pedilúvio utilizado na saída da sala de ordenha ..................................................... 20 

Figura 17: Sala de ordenha ....................................................................................................... 23 

Figura19: Tanque de resfriamento do leite  ............................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Ingredientes e quantidades fornecidas aos animais em lactação .............................. 16 

Tabela 2: Percentagem de ingredientes do Premix utilizado na dieta dos animais em 

lactação .................................................................................................................... 16 

Tabela 3:  Percentagem  de   ingredientes  do  concentrado  dos  animais  até  seis  meses 

de  idade ................................................................................................................... 16 

Tabela 4: Percentagem dos ingredientes do concentrado dos animais acima de seis 

meses de  idade ........................................................................................................ 16 

Tabela 5: Percentagem  de  inclusão  dos  ingredientes  do  concentrado  das  vacas  no  pré-

parto ......................................................................................................................... 18 

Tabela 6: Escore fecal de acordo com a fluidez ....................................................................... 17 

Tabela 7: Principais doenças e vacinas da bovinocultura leiteira ............................................ 20 



1  

INTRODUÇÃO 

A produção mundial de leite no ano de 2021 situou-se em torno de 928 milhões de 

toneladas segundo estimativas da FAO (2021), um aumento de 1,5% em relação a 2020. O Brasil 

produziu, segundo o CILEITE da EMBRAPA (2022), cerca de 35,5 bilhões de litros de leite no  

ano de 2020. Com uma taxa de crescimento ao ano em torno de 1% (FAO, 2021). Esse aumento 

da produção é justificado pelo aumento do tamanho do rebanho, melhoramento genético, altos 

rendimentos em fazendas de grande escala e também pelo aumento do preço do leite nos últimos 

anos, além da importância econômica da produção leiteira na economia nacional (FAO, 2020). 

A bovinocultura leiteira é uma das principais atividades de importância para a economia 

brasileira, com destaque nos mercados interno e externo, uma vez que fornece produtos com 

qualidade e em larga escala, proporcionando, assim, renda para o país (SOARES et al., 2019). 

Ainda segundo estes autores, a pecuária leiteira garante a geração de empregos, qualidade de 

vida, e desenvolvimento tecnológico. Segundo a associação brasileira das industrias de alimentos 

(ABIA), a pecuária leiteira foi responsável por cerca de 0,81% do produto  interno burto brasileiro 

(PIB) e por cerca de 17% do PIB da pecuária em 2019 (ABIA, 2020). 

O Brasil possui um rebanho com cerca de 196,4 milhões de cabeças distribuidos em 

aproximadamente 2,6 milhões de estabelecimentos espalhados por todo o país (ABIEC, 2022; 

IBGE, 2020). Ainda de acordo com o último Censo Agropecuário realizado no ano de 2020, 

esses animais estão mais concentrados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul (IBGE, 2020), 

enquanto a região Nordeste figura em 5º lugar,  possuí cerca de 23,5 milhões de cabeças (ABIEC, 

2022). 

A produção de leite da região Nordeste está em cerca de 4,94 bilhões de litros de leite, o que 

representa cerca de 13,9% do leite nacional (CILEITE, 2022). Entre os nove estados que compõe 

a região, os três com as maiores produções de leite são a Bahia, com 21,5%, Pernambuco também 

com 21,5% e Ceará com 17,6%, em relação ao total produzido no Nordeste. Nos demais estados, 

a produção de leite em relação ao total produzido na região foi de 12,4% em Alagoas, 9,1%, 

7,3% em Sergipe, 7,2% no Maranhão, 5,9% no Rio Grande do Norte, 5,1% na Paraíba e 1,4% no 

Piauí (CILEITE, 2022). 

Neste sentido, observam-se duas regiões mais dedicadas a produção leiteira no Nordeste, 

a primeira formada pelos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a segunda no interior do 

Ceará. Sete microregiões fazem parte do Grupo 1 e são classificadas como as mais produtivas. 

Essas regiões estão localizadas no Vale de Ipanema e Garanhuns em Pernambuco, Batalha, 

Palmeira dos Índios, Arapiraca e Traipu em Alagoas e Sergipana do Sertão de São Francisco, em 

Sergipe (EMBRAPA, 2019). 
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Segundo o IBGE (2020), cerca de 155 mil vacas foram ordenhadas em 2019 no estado de 

Sergipe, produzindo mais de 360 milhões de litros de leite. A bacia leiteira do estado está 

localizada na região do Alto Sertão Sergipano, que é formada pelos Municípios de: Canindé de 

São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de 

Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha (ASN, 2015), fazendo parte da região Semiárida 

Nordestina, com predominância de vegetação de Caatinga. 

Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo lideram a produção da bacia 

leiteira, uma vez que a produção somada destes 3 Municípios correspondem a cerca de 59% das 

vacas ordenhadas e 61% da produção de leite (EMDAGRO, 2016). O Município de Nossa 

Senhora da Glória é considerado a sede da bacia leiteira estadual, pois é o local onde estão 

localizadas grandes indústrias processadoras, como a Nativille, Betânia e Natulac, além de 

fabriquetas menores de queijo, localizadas principalmente na zona rural do Município. 

Embora apresente índices produtivos significativos, a pecuária leiteira apresenta  problemas 

estruturais, o que lhe possibilita ser uma atividade que se encontra permanentemente à mercê de 

inúmeros fatores que determinam crises periódicas (secas prolongadas e falta de assistência 

técnica, principalmente), o que gera uma realidade de produção leiteira considerada ineficiente, 

diversas vezes pouco lucrativa devido aos altos custos   produtivos (EMBRAPA, 2020; ROCHA et 

al., 2020). De acordo com Clementino et al. (2015),  no Brasil observam-se distintos sistemas de 

produção da bovinocultura, entre eles estão: o sistema extensivo, o semi-intensivo,  e o sistema 

intensivo, que apresentam diferenças conceituais entre si, como por exemplo o sistema extensivo 

que é considerado de baixa produtividade, enqunato o intesnivo é um sistema altamente 

técnificado e com alta produtividade. Além de grandes diferenças nos níveis de produtividade 

de acordo com a organização do capital produtivo, os objetivos ou finalidades da criação são 

também bastante diversificados, tanto entre regiões geográficas quanto dentro de um mesmo 

estado, principalmente no Nordeste do Brasil. 

Os principais gargalos observados na bovinocultura leiteira são relativos aos baixos 

resultados/índices zootécnicos, ainda que haja animais com genética considerada superior para 

produção de leite; falhas nos manejos gerais (nutricional, reprodutivo e sanitário), nas condições 

ambientais (instalações, ordenha e cuidados com a qualidade do leite) e de gestão, que necessitam 

de melhorias e adaptações (OLIVEIRA et al., 2013). Parte destas dificuldades, são reflexo da 

ausência de assistência técnica, dificuldade de acesso as tecnologias, elevado índice de 

analfabetismo e elevado custo de produção do leite em alguns assentamentos da reforma agrária 

na região do Alto Sertão. 
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Considerando todas as características tanto positivas como negativas da atividade leiteira, 

e sendo um dos setores da agropecuária que está presente em todo o território nacional,    objetivou-

se descrever as atividades acompanhadas e efetuadas durante a realização do ESO, em sistema 

intensivo de produção (Compost barn) localizado Município de Nossa Senhora Da Glória, na região 

do Alto Sertão Sergipano. 

 

SISTEMA DE PRODUÇÃO COMPOST BARN 

O Compost barn caracteriza-se por ser um galpão com área de cama comum (área de 

descanso) de serragem ou maravalha, permitindo que o animal possua um local seco, macio e 

com temperatura amena, auxiliando na redução de doenças e estresse térmico. O sistema é uma 

opção de confinamento alternativo ao conhecido sistema Loose housing para bovinos leiteiros, 

tendo como objetivo proporcionar conforto e bem-estar aos animais, além de facilitar a execução 

do manejo diário e melhorias no manejo dos dejetos (MOTA et al., 2017).  

Surgiu no final da década de 1980, quando produtores do estado da Vírgínia, nos Estados 

Unidos, buscavam inovações para o sistema de produção de leite, mas somente em meados de 

2002, foram construídos os primeiros galpões no estado de Kentucky (DAMASCENO, 2012). 

Segundo Mota et al. (2017), o primeiro Compost barn no Brasil, foi instalado na fazenda Santa 

Andrea, em Itararé – SP, mas existem controvérsias onde produtores de Piracicaba – SP afirmam 

que o sistema foi implementado inicialmente em 2012, naquela região. 

O sistema foi desenvolvido inicialmente para a realidade norte-americana, mas logo se 

disseminou por várias partes do mundo diferenciando do modelo original, ocorrendo adaptações 

aos diferentes cenários, instalações e mão de obra (GUIMARÃES; MENDONÇA, 2015). 

As instalações do Compost barn devem ser realizadas atendendo diversos fatores 

importantes, nos quais podem-se estacar: nível de intensificação desejado, potencial genético do 

rebanho, disponibilidade de capital e disponibilidade e capacidade de produção de alimentos. 

Todavia, quando não bem implementado poderá afetar diretamente a produtividade e sanidade 

do rebanho, qualidade do leite, além do bem-estar dos animais e a rentabilidade do produtor 

(SILANO; SANTOS, 2012). 

Damasceno (2012) realizou uma pesquisa onde, 42 produtores de leite em Compost barn 

(100% da amostra da pesquisa) se mostraram muito satisfeitos com seus investimentos. E 24,1% 

desses produtores observaram que os animais estavam mais confortáveis, 12,1% relataram que o 

sistema resultou em aumento da limpeza dos animais (redução do escore de sujidade). 

Black et al. (2013) demonstraram aumento na produção de leite, diminuição nos valores de 

contagem de células somáticas (CCS), assim como no intervalo entre partos. Houve também 
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melhoria da qualidade do ar e odor devido à redução da emissão de amônia e redução na 

população de moscas. 

Dificuldades no processo de compostagem em climas frios e úmidos foram relatados por 

Bewley et al. (2012). A disponibilidade e o alto custo do material para a cama foram as 

preocupações relatadas por produtores em Minnesota, mas se mostraram satisfeitos com o 

sistema Compost barn (BARBERG et al., 2007; SHANE et al., 2010). 

 

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO  

O estágio supervisionado obrigatório (ESO) em Zootecnia foi realizado no período de 

17/01/2022 a 13/05/2022, sob orientação do professor Dr. Jarbas Miguel da Silva Júnior e 

supervisão do Zootecnista Pablo Jónata, na Fazenda Lagoa da Mata (Agropecuária Sobral 

Sousa), localizada no Município de Nossa Senhora Da Glória-Sergipe, distante 124 Km da capital 

do estado, Aracaju, e a 3 Km do centro de Nossa Senhora da Glória. 

 

Figura 1: Imagem via satélite da Fazenda Lagoa da Mata. Fonte: Google Earth. 

 

A propriedade dispõe de área total de 680 tarefas, onde 590 eram destinadas a atividade 

agrícola para a produção de silagem de sorgo e milho e também a produção de grãos, mais 30 

tarefas para a produção de palma Opuntia cochonillifera Salm Dyck e 20 tarefas eram reservadas 

para a produção de pastagem. Já a área usada para à pecuária era composta de 40 tarefas, onde se 

localizava a sede e centro de manejo, com galpão de armazenamento de rações,  bem como 

bezerreiro argentino, piquetes dos animais na fase denominados pelos proprietários de cria menor, 

cria maior e recria, pré-parto e o Compost barn, com capacidade para 100 animais em lactação. 

Na sede da propriedade havia ainda infraestrutura subdividida em: refeitório para os 

funcionários, escritório administrativo, farmácia, sala de ordenha organizada e equipada com 
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pedilúvio, sala de espera para 45 animais, dotada de ventiladores, micro aspersores para banho 

de aspersão, máquina ordenhadeira automática com capacidade de ordenha de 5 por vez, além 

tanque de resfriamento com capacidade para 4 mil litros de leite. 

A fazenda possuia 95 vacas em lactação, da raça Holandês, com produção diária de 

2.200 litros de leite, mantidas no Compost Barn, como pode ser observado na Figura 2. O rebanho 

ainda continha 18 bezerras no bezerreiro, 3 bezerras no berçário, 28 novilhas e 07 vacas secas, 

além de 14 animais  no piquete pré-parto. 

 

Figura 2: Vacas no Compost barn da Fazenda Lagoa Da Mata. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O sistema de produção da propriedade, consistia na separação dos animais em lotes, onde, 

as vacas em fase de pré-parto ficavam alojadas em piquete demoninado “pré-parto”. As bezerras 

por sua vez ficavam em instalações denominadas berçário, e bezerreiro argentino, já as novilhas 

em piquetes chamados de recria, onde eram separadas de acordo com suas idades. 

As vacas em lactação eram trabalhadas em lotes de acordo com a sua produção. A 

separação era realizada da seguinte maneira: lote 1 vacas de maior produção (mais de 30 

litros/dia); lote 2 vacas recém paridas e de média produção (até 30 litros de leite/dia) e por  

fim o lote 3, onde ficavam as vacas com menor produção (menos de 15 litros/dia) e proximas  a 

serem secas. Essas divisões eram feitas de forma a facilitar o manejo de movimentação do 

rebanho, bem como realizar de forma mais uniforme e adequada a dieta de acordo com cada lote. 

A propriedade continha ainda o plantio do milho, este destinado para a produção de silagem 

que era armazenada em silos trincheira e fornecido posteriormente aos animais. 
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Figura 3: Plantio de milho. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Como fonte de volumoso era utilizado, além da silagem de milho, também o feno, este por 

sua vez é adqirido, bem como o milho em grão moído, o farelo de soja e os núcleos utilizados na 

composição do concentrado. 

 

Figura 4: Armazenamento do feno adqirido. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Os ingredientes da dieta adiquiridos de terceiros eram armazenados em galpão, sobre  paletes 

evitando o contato direto com o solo, o galpão ainda era designado para a realização  da mistura dos 

concentrados e do premix utilizado. 
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Figura 5: Galpão utilizado para armazenar os ingredientes da ração. Fonte: Arquivo Pessoal. 

Figura 6: Armazenamento dos ingredientes da dieta. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

Durante o ESO foram acompanhados os procedimentos de rotina da produção leiteira  na 

fazenda, observando o manejo geral (nutrição, reprodução, sanidade, ordenha) e o funcionamento 

da fazenda. Foi realizado o acompanhamento dos procedimentos: protocolos para indução e 

sincronização de cio (importantes para a reprodução do rebanho), casqueamento preventivo 

(Figura 7), manejo sanitário, manejo alimentar, rotina de ordenha, controle leiteiro, manejo de 

vacas no pré-parto, manejo de bezerras nas fases de maternidade, bezerreiro e piquetes de recria. 

Cada dia da semana era realizada uma atividade do ESO, seguindo o manejo adotado na 

fazenda. Segunda-feira realizava-se a aplicação de somatotropina bovina recombinante. Na terça-

feira realizava-se as inseminações artificiais e ou o controle leiteiro do rebanho, que era realizado 
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a cada 15 dias. Quarta-feira, era destinada a limpeza dos comedouros e bebedouros dos piquetes, 

bem como os do Compost Barn. Era realizado também o diagnóstico de gestação, através do 

aparelho de ultrasonografia pelo médico veterinário que acompanhava a fazenda. Na  quinta-feira, 

um dos funcionários era destinado para realizar o casqueamento preventivo dos animais que 

apresentavam sinais de claudicação, e na sexta-feira após a ordenha da tarde, era realizado o D7 

do protocolo de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) dos animais, além  do início de um 

novo protocolo em outros animais. 

Seguindo o manejo diário adotado na propriedade, aos sábados a atividade desempenhada 

no ESO era a rotina voltada para realização da ordenha, pelo fato de ocorrerem as folgas dos 

funcionários. Aos domingos, além da rotina de ordenha, ocorria o D9 do protocolo de IATF, 

onde eram retirados os dispositivos das vacas que haviam sido submetidas ao protocolo de 

indução ao cio 9 dias antes.  O protocolo era finalizado na terça-feira D11, com a inseminação 

dos animais submetidos ao protocolo. 

 

Figura 7: Casqueamento dos animais. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

MANEJO DE VACAS SECAS E PRÉ-PARTO 

Os primeiros cuidados com as bezerras tem início antes mesmo do nascimento, No 

momento da secagem (60 dias antes do parto), Cerca de 30 dias antes do parto, as vacas devem 

ser mantidas no piquete pré-parto para dar início a dieta de transição e o acompanhamento do 

parto (RUFINO et al., 2014), Principalmente porque fatores como: ambientes inadequados e 

dietas impróprias são fatores que comprometem diretamente na resposta imune da vaca leiteira, 
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na  taxa de crescimento do feto, resistência a doenças, além do bem-estar das bezerras (STULL; 

REYNOLDS, 2008). 

O piquete maternidade deve ser mantido limpo, seco, com sombra e em locais que 

permitam a fácil observação (OLIVEIRA, 2012). Estes cuidados são essenciais para a diminuição 

dos riscos e de ocorrências de partos distócicos, contribuindo assim para a obtenção de menores 

taxas de mortalidade neonatal (SANTOS et al., 2002). 

O período de transição das vacas leiteiras é o momento compreendido entre as três últimas 

semanas de gestação e as três primeiras semanas pós-parto (GRUMMER, 1995), onde ocorrem 

diversas modificações fisiológicas no animal, chegando a uma etapa onde a ingestão de alimento 

não é suficiente para suportar os requerimentos de mantença e de produção, ocorrendo elevada 

drenagem de reservas corporais, o que caracteriza o balanço energético negativo (BEN) 

(TEDESCO et al., 2004; CAMPOS et al., 2007). 

Durante o período de transição, que é caracterizado por gerar grandes alterações 

fisiologicas no animal diante da proximidade do parto, alterações como aumento na demanda por 

nutrientes para a realização da síntese de colostro e do leite pela glândula mamária, o próprio 

desenvolvimento constante da glândula mamária, rápido crescimento fetal e, por fim, mudanças 

de ambiente, incluindo a introdução da vaca recém-parida em um novo grupo de vacas, demanda 

uma atenção redobrada sobre a vaca (SANTOS et al., 2002; RODRIGO, 2003). Todos estes fatores 

tem como principal consequência a redução no consumo de matéria seca, consequentemente 

queda na capacidade produtiva (RODRIGO, 2003). 

Na fazenda o manejo iniciava-se com as vacas gestantes, onde dois meses antes do parto a 

lactação era interrompida de forma abrupta. Em seguida a secagem as vacas eram conduzidas 

para um piquete destinado para as vacas secas. Para a secagem dos animais seguia- se o seguinte 

protocolo: ao final da ordenha era aplicado uma bisnaga de antibióticos em todos os tetos com o 

intuito de combater microrganismos durante o período seco, procedimento importante para 

redução da ocorrência de mastite nessa categoria. Ao serem separadas elas mudavam para o lote 

de vacas secas onde recebiam uma alimentação constituída por: silagem de milho da planta 

inteira, Snaplage e da mistura concentrada. Três semanas antes do parto as vacas eram separadas 

novamente, agora para um lote pré-parto onde ficavam sendo acompanhadas diariamente até o 

momento do parto. 
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Figura 8: Lote de vacas no pré-parto. Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 9: Lote de vacas secas. Fonte: Arquipo pessoal. 

 

MANEJO DE BEZERRAS 

O manejo e a alimentação das bezerras, são pontos fundamentais para garantir a eficiência 

produtiva, uma vez que elas são o futuro rebanho leiteiro, para tal são necessárias baixas taxas 

de morbidade e mortalidade, bem como o bom desempenho animal durante essa fase e as fases 

seguintes, tendo grande influência nos custos de produção (SANTOS; BITTAR,  2015). 
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Na criação de bezerras deve-se destacar alguns fatores importantes que afetam diretamente 

o desenvolvimento dos animais, tais como o cuidado com as vacas no pré-parto, fornecimento 

do colostro, cura do umbigo, o fornecimento da dieta líquida e desenvolvimento do rúmen. Para 

minimizar a mortalidade e maximizar a lucratividade. Para tal, é fundamental que se realize os 

manejos sanitários, nutricional e ambiental adequadamente (DANTAS et al., 2010). 

O maior desafio na criação de bezerras está durante os primeiros 15 dias de vida, período 

de maior atenção ao neonato. De acordo com Santos et al. (2002), cerca de 50% das perdas 

ocorrem  nos primeiros dias após o nascimento, fase em que a saúde da bezerra é influenciada 

pela higiene do ambiente. 

Os sistemas de criação são bastante variados, onde grande parte do rebanho brasileiro  ainda 

cria bezerros “ao pé da vaca”, onde se utiliza o aleitamento natural, enquanto outra parte  realiza 

o aleitamento artificial, além da utilização de tecnologias, vizando alcançar maiores avanços e 

maior eficiência dentro do sistema de produção (SANTOS; BITTAR, 2015). 

Na propriedade, após o nascimento as bezerras eram imediatamente separadas das mães, 

identificadas com brincos numerados, seguindo a numeração da propriedade e em seguida tinham 

o peso estimado por meio de fita própria. A colostragem era realizada com a oferta de 6 litros de 

colostro no primeiro dia, sendo este volume dividido em duas partes iguais em intervalo de 6 a 8 

horas. 

A colostragem eficiente nas primeiras horas de vida é de suma importância, para garantir 

a imunidade e saúde da cria ao longo de sua vida, principalmente porque o colostro, que é o 

primeiro leite secretado logo após o parto, tendo sua produção mamária iniciada nas cinco 

semanas que antecedem o parto, possibilita a transferência de imunoglobulinas materna (IgG, 

IgM, IgA) para a cria que nasce com baixa concentração dessa importante célula do sistema 

imunológico do animal, devido ao tipo de placenta dos bovinos, a cotiledonária ou sidesmocorial, 

que impede a transferência de imunidade entre a matriz e o feto (TEIXEIRA et al., 2017). 

Realizava-se ainda o corte do cordão umbilical, caso  ficasse muito longo, ao ponto de tocar 

o chão com o bezerro em pé, em seguida realizava-se a cura do umbigo, fazendo uso de solução 

de iodo a 10%, 2 a 3 vezes ao                    dia, por um período de 3 dias consecutivos. 
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Figura 10: Berçário. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir do segundo dia de vida, era ofertado para as bezerras o leite, na mesma quantidade 

que era realizada para a oferta de colostro. Após os 6 dias iniciais, as bezerras eram então levadas 

para o bezerreiro onde permaneciam até o desmame, que ocorreria com cerca 100 dias, tendo como 

peso ao desmame cerca de 120 kg em média. 

No bezerreiro, as bezerras ficavam presas a uma corrente acoplada em um cabo de aço de 

10 metros, permitindo sua movimentação, fator importante para que o animal expressasse seu 

comportamento natural e melhorassem seu desenvolvimento cognitivo e motor (BIDIN, 2019). 

As bezerras possuiam acesso individual a bebedouro e comedouro, localizados em lados opostos, 

permitindo que não gerassem dominância entre animais e favorecessem o consumo de 

concentrado, e também permitisse  uma melhor observação de patogenias. 

Figura 11: Bezerreiro Argentino. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

MANEJO DE RECRIA 

A fase de recria representa o período logo em seguida ao desaleitamento até que as fêmeas 

se tornem novilhas em pré parto (CAMPOS et al., 2005). O sucesso na criação de gado leiteiro 
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está no adequado manejo de crias e na continuidade deste na fase de recria. Para tanto, 

importância deve ser dada à recria, uma vez que dela parte o futuro da produção leiteira. Em 

muitas propriedades, as novilhas são vistas como animais de menor importância por não 

proporcionar em retorno financeiro imediato (CAMPOS et al., 2005). 

Manejos adequados nesta fase são responsáveis pelo sucesso produtivo da futura vaca, 

consequentemente, um desempenho insatisfatório devido a erros de manejo, principalmente 

nutricional, podem acarretar no descarte precoce de vacas de qualidade e forçar o produtor a 

incorporar ao rebanho animais de baixa capacidade produtiva, comprometendo sua produção 

(SANTOS et al., 2002). 

O manejo alimentar da recria deve basear-se em uma nutrição rigorosa, a fim de se obter 

boas taxas de crescimento e desenvolvimento desproporcional dos animais, com ganhos 

superiores a 700 g/animal/dia (CAMPOS et al., 2005). Schillo et al. (1992), relatam que a 

principal causa de variação do desenvolvimento no início da puberdade, dentro das raças, é o 

nível de alimentação. Daccarett et al. (1993) definem que a idade ao primeiro estro (puberdade)  é 

reflexo do tamanho ou peso corporal (idade fisiológica) e não da idade cronológica da novilha. Em 

conjunto com o manejo nutricional deve-se atentar para a genética, a sanidade e o bem-estar. A 

partir da gestação das novilhas, pode-se considerá-las efetivamente estando em fase de produção. 

Na propriedade, após a saida do bezerreiro, as fêmeas eram conduzidos para piquetes 

(Figura 12), a fim de se adaptarem em grupo, diminuindo o estresse e perda de peso. Permanciam 

nestes lotes por cerca de 6 meses, saindo com o peso entre 210 e 220 kg. 

Após esse período, as novilhas eram conduzidas para o piquete de recria maior, onde 

recebiam uma dieta diferente, de acordo com a sua categoria/peso corporal. Nesse  novo lote elas 

deveriam chegar aos 350 kg, para assim, se tornarem aptas a serem inseminadas. O objetivo era 

alcançar esse peso por volta dos 15 meses e idade ao primeiro parto aos 24 meses. As inseminações 

na fazenda eram realizadas por funcionário treinado, sendo feitas por observações de cio ou com 

a utilização de protocolos de IATF. 
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Figura 12: Piquete de recria. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

MANEJO NUTRICIONAL 

Um manejo nutricional adequado em uma fazenda leiteira, é requisito básico para a 

eficiência em sistemas de produção de leite, além de outros aspectos de igual importância, como 

manejo sanitário, reprodutivo e condições adequadas de conforto ambiental (GIFFONI, 2014). 

Neste sentido, segundo Brito et al. (2007) para que o sistema de alimentação seja eficiente deve- se 

considerar as exigências nutricionais para cada categoria animal do rebanho (bezerras, novilhas, 

vacas secas e vacas em lactação) e a composição química dos alimentos utilizados. 

Manter uma alimentação adequada é de fundamental importância, tanto do ponto de vista 

nutricional quanto econômico. Em um sistema de produção de leite a alimentação do rebanho 

tem um custo efetivo representativo, podendo representar até 70% do custo total da alimentação 

das vacas em lactação (CARVALHO et al., 2002). 

A dieta no início da lactação deve ser de melhor qualidade (com maior concentração e 

digestibilidade de nutrientes), porque as vacas nessa fase não conseguem consumir alimentos em 

quantidade suficiente para sustentar a produção crescente de leite (SALMAN, 2007). 

As principais fontes de alimentos utilizadas na formulação de concentrados para vacas em 

lactação são: farelo de soja, farelo de trigo, farelo de algodão e milho, e de volumosos são: silagens 

de milho e sorgo, além de capineiras, feno e palma (SALMAN, 2007). Esses materiais apresentam 

valores diferentes em relação a energia e proteína, sendo uns mais  ricos em proteínas e pobres 

em energia e outros com situações inversas. Dessa forma, para se utilizar uma ração que atenda 
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às diversas funções de produção dos animais é necessário que se faça um balanceamento correto, 

entre diferentes fontes de nutrientes, a fim de se obter uma mistura eficiente (LEAL, 2005). 

O planejamento da dieta das vacas em lactação deve considerar as alterações que ocorrem 

na capacidade de consumo e ganho de peso ao longo do período de lactação. O ideal seria dividir 

o período de lactação em 3 fases supondo-se uma vaca com potencial para produzir 30 kg de 

leite/dia no terço médio da lactação e 20 kg na fase final (BRITO et al., 2007). As dietas teriam 

as seguintes características ao longo da lactação: fase inicial com 73% de nutrientes digestíveis 

totais (NDT) e 19% de proteína bruta (PB) na matéria seca (MS), fase intermediária com 71% de 

NDT e 16% de PB na MS e fase final com 67% de NDT e 15% de PB na MS (BRITO et al., 

2007). 

De acordo com revisão de literatura realizada por Alessio (2017) sobre a influência da 

alimentação na produção e composição do leite, foram destacados alguns pontos importantes 

como, a composição dos carboidratos da dieta. A degradação ruminal dos carboidratos fibrosos 

pela microbiota ruminal promove elevação na produção de ácido acético, que é um ácido graxo 

de cadeia curta (AGCC) importante na síntese de gordura do leite, enquanto a degradação dos 

não fibrosos, favorecem a produção de ácido propiônico, principal AGCC precursor da lactose.  

Ainda segundo Alessio (2017) em relação a proteína, os alimentos ingeridos pelos 

ruminantes possuem uma parte que é degradável no rúmen, sendo utilizada pelos 

microrganismos ruminais, para compor a proteína microbiana (PMIC), a outra porção seria da 

proteína não degradável no rúmen que, juntamente com PMIC, fornecem os aminoácidos que 

serão absorvidos pelo intestino e, posteriormente serão utilizados na síntese da proteína do leite. 

Por isso, a identificação de alterações nos componentes do leite pode indicar deficiências de 

nutrientes ou falta de sincronia na degradabilidade ruminal da energia e proteína na dieta de 

vacas em lactação. 

Na propriedade, a dieta dos animais era fornecida de acordo com as categorias e lotes, onde 

eram misturadas e armazenadas em um galpão. A ração era fornecida duas vezes ao dia às 05:00h 

e às 14:00h, em forma de ração de mistura total, por meio de trator com vagão misturador 

acoplado, que era destinado ao trato dos animais. Este vagão era capaz de misturar e descarregar 

nos comedouros com maior agilidade e em quantidades adequadas. As formulações eram 

específicas para cada categoria, conforme suas exigências nutricionais. 

Como pode ser observado na Tabelas 1, era fornecido 1.069 kg da dieta total para         o lote 1 

de vacas em lactação, onde era composto por 45 animais ao total, sendo assim, cada animal 

consumia 23,75 kg da dieta por turno, visto que os animais recebiam esta dieta duas vezes ao 

dia, cada animal consumia ao total 47,50 kg de ração. 



16  

Tabela 1: Ingredientes e quantidade fornecidas aos animais em lactação 

 

Tabela 2: Percentagem de ingredientes do Premix utilizado na dieta dos animais em lactação 

Ingrediente % 
Milho grão moído 720 
Núcleo Power lac 30M 200 
Uréia 80 
Total 1000 

 

O manejo alimentar da recria, bem como das vacas secas e pré-parto era feito tendo como 

volumoso base a silagem de milho da planta inteira, e ração concentrada, já os animais acima de 

100 dias até 6 meses, tinha como volumoso o feno. O fornecimento também ocorria duas vezes 

ao dia, logo após o fornecimento da alimentação das vacas em lactação (Tabelas 3, 4 e 5). 

 
Tabela 3: Percentagem de ingredientes do concentrado dos animais até seis meses de idade 

 

Tabela 4: Percentagem dos ingredientes do concentrado dos animais acima de seis meses de 

idade 

 

 

 

Ingredientes Lote 01 (kg) Lote 02 (kg) Lote 03 (kg) 
Silagem de Milho 114 153 153 
Silagem de Grão Umido de Milho 108 102 102 
Feno 36 38 38 
Palma 509 510 510 
Caroço de Algodão 16 9 - 
Farelo de Soja 111 71 64 
Milho Grão Moido 48 39 25 
Premix 36 35 31 
Farelo de Trigo 91 81 64 

Total 1.069 1.038 987 

Ingredientes % 
Miho em gão moído 40 
Farelo de soja 35 
Farelo de trigo 15 
Núcleo Supreme bezerra 10 
Total 100 

Ingredientes % 
Milho em grão moído 15 
Farelo de Soja 80 
Núcleo Power lac 30M 5 
Total 100 
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Tabela 5: Percentagem de inclusão dos ingredientes do concentrado das vacas no pré-parto 

 

MANEJO SANITÁRIO 

Na propriedade, um programa de saúde animal consiste no planejamento de atividades 

veterinárias regularmente aplicadas e do bom manejo do rebanho para a manutenção da saúde 

animal e produtividade em níveis ótimos (CONSTABLE et al., 2020). 

Para manter a saúde animal, alguns programas sanitários adotam medidas preventivas 

como vacinação são impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

e pelos órgãos estaduais e municipais de defesa sanitária animal, com o  intuito de proteger a 

saúde e o bem-estar animal, que atuam em saúde pública por meio da prevenção da transmissão 

de zoonoses e de doenças transmitidas por alimentos (FREITAS, 2012). 

O manejo sanitário de rebanhos bovinos de leite é constituído por um conjunto de práticas 

tecnológicas, as quais requerem especial atenção dos produtores e dos técnicos que os  orientam 

(BRESSAN, 2000). Entre essas práticas encontram-se a prevenção e o controle de doenças 

muitas delas transmissíveis ao homem (brucelose, febre aftosa, pneumonia bovina e vaca louca) 

e o controle de parasitoses (BRESSAN, 2000; DANTAS et al., 2010). Quando adequadamente 

adotadas e gerenciadas, estas medidas criam condições para ganhos na produtividade animal, 

porque propiciam bem-estar aos animais, índices mais elevados de reprodução no rebanho e de 

produção de leite de qualidade, isento de resíduos e contaminantes, garantindo a saúde dos 

consumidores de produtos lácteos (BRESSAN, 2000). 

O manejo sanitário na Fazenda Lagoa da Mata visava a diminuição de doenças como: 

mastite, afecções podais, ecto e endoparasitas e doenças reprodutivas, implantando medidas a 

fim de evitas que os animais venham a contrair doenças que podessem prejudicar a produção 

leiteira e que acarretassem prejuízos para a propriedade. 

Durante o estágio, foi possível acompanhar o tratamento de algumas doenças e instruída a 

importância do seu correto diagnóstico e do seu tratamento orientados pelo médico  veterinário 

que acompanhava a propriedade, tais como: 

- Diarreia: que era identificada através do escore das fezes, coloração e consistência, na  qual 

também era aferida a temperatura corporal do animal, onde temperaturas acima de 39.4 °C era 

Ingredientes % 
Milho grão moído 36 
Farelo de Soja 38,5 
Farelo de Trigo 15,5 
Núcleo Power lac pré-parto 10 
Total 100 
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possível identificar que o animal estava com febre, neste caso era realizado o tratamento com 

antidiarreicos, analgésicos, antimicrobianos gerais, antibióticos e soro oral. 

 

Tabela 6: Escore fecal de acordo com a fluidez  

Escore fecal Características 
1 Fezes normais e firmes 
2 Fezes pastosas, mas com aspecto geral saudável 
3 Fezes pastosa e ligeiramente líquida 
4 Fezes em grande quantidade líquida e pouco pastosa 
5 Fezes totalmente líquidas 

Fonte: Adaptado de Bittar et al. (2018). 

 

 

Figura 13: Observação do escore fecal das bezerras.  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 14: Aferição da temperatura corporal da bezerra. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

- Tristeza parasitária: identificada através da observação do comportamento do animal, onde a 

bezerra apresentava tristeza, falta de apetite, era observado de imediato a coloração opaca da vulva 
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e pálpebras dos olhos. No tratamento era utilizada a aplicação de Terramicina LA injetável e 

Ganaseg 7%, a aplicação era seguindo as recomendações da bula onde era aferido o peso do 

animal e a temperatura corporal antes, em caso de febre, também era utilizada a Dipirona. 

Além disto, era realizada a limpeza e desinfecção dos piquetes onde ficavam os animais, a 

limpeza dos comedouros e bebedouros tanto dos piquetes, quanto do Compost barn era realizada 

semanalmente. No Compost barn, a área de alimentação era limpa diariamente ao menos duas 

vezes por dia, pois, o acúmulo de sujidades pode prejudicar a saúde dos cascos dos animais. Antes 

de se colocar a ração, era realizada a pesagem das sobras. Uma vez que os animais espalhavam 

a ração, era varrido sempre que possível, pois o ato de estar empurrando de volta a ração para 

perto das vacas, faz com que elas ingerissem mais e com isso sobrasse menos  ração. 

Os bebedouros de inox eram limpos também com frequência (diariamente ou a cada dois 

dias). 

 

Figura 15: Pista de alimentação do Compost barn após a limpeza. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Fazenda Lagoa da Mata utilizava o pedilúvio com sulfato de zinco e formoldeído na 

saída da sala de ordenha, este manejo era realizado como forma preventiva de doenças do casco, 

no qual os animais eram obrigados a mergulhar as patas na solução, imergindo totalmente os 

cascos. Essa prática era realizada semanalmente, exceto aos sábados e domingos, onde era 

realizada a limpeza para ser colocada uma nova solução na semana seguinte. 
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Figura 16: Pedilúvio utilizado na saída da sala de ordenha. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na Tabela 7 é possível observar as principais doenças de ocorrência na bovinocultura de 

leite e as específicações de vacinação, as quais eram seguidas na Fazenda Lagoa da Mata 

Tabela 7: Principais doenças e vacinas da bovinocultura leiteira 

Doenças Mês do Ano Revacinação Idade Sexo 
Febre aftosa Definido pelo 

MAPA (Em 
geral, maio e 
novembro) 

Anual (≥24 
meses) 
Semestral (<24 
meses) 

Todas Ambos 

Brucelose Variável (quando 
as bezerras 
completarem a 
idade adequada) 

Não há 3-8 meses Fêmeas 

Carbúnculo 

Variável 

Anual. 
Reforço 30 dias 
após a 
primovacinação 

≥4 meses Ambos 

Clostidioses 
Variável Anual 

≥4 meses e 
vacas no pré-
parto 

Ambos 

Leptospirose 

Variável 

Anual ou 
semestral (em 
áreas de maior 
soroprevalência) 

≥4meses Ambos 

Raiva Definido pelo 
órgão de Defesa 
do estado 

Anual 
Reforço 30 dias 
após a 
primovacinação 

≥4 meses Ambos 

IBR, BVD, 

Variável 

Anual 
Reforço 30 dias 
após a 
primovacinação 

≥4 meses e 
vacas em 
pré-parto 

Ambos 

Fonte: Adaptado de Brasil (2009). 
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MANEJO REPRODUTIVO 

Em um mundo globalizado em que o leite é uma das mais importantes comodities, o manejo 

reprodutivo é um fator essencial para a obtenção de uma boa rentabilidade de um sistema de 

produção, uma vez que afeta diretamente a produtividade de um rebanho, pois é preciso haver 

um parto para haver uma lactação (SALMAN; PFEIFER, 2020). O sucesso no desempenho 

reprodutivo é influenciado por vários fatores: nutrição, genética, saúde do rebanho 

(principalmente no período de transição), gestão da propriedade e meio ambiente (SALMAN; 

PFEIFER, 2020).  

Hoje em dia o produtor dispõe de várias técnicas de manejo reprodutivo para  melhorar o 

seu rebanho (BRAUNER et al., 2010). Dessa forma, a utilização de alternativas hormonais e 

estratégias de manejo inovadoras são cada vez mais utilizadas a fim de melhorar a indução da 

ovulação e sincronização de ciclos estrais, otimizando os resultados da inseminação artificial em 

tempo fixo (IATF) (FERNANDES, 2016). 

A IATF é descrita por Machado et al. (2007) como a biotécnica de manipulação do ciclo 

estral de um grupo de fêmeas, as quais são induzidas a ovular dentro de um período curto e 

predeterminado, permitindo que a IA seja realizada e um horário fixo. 

O manejo reprodutivo do rebanho bovino leiteiro tem como objetivo otimizar o 

desempenho reprodutivo e produtivo, de forma que cada vaca em idade reprodutiva produza uma 

cria por ano, e que esta cria deva ser manejaa de forma sadia, para que este se torne um sistema 

sustentável do ponto de vista econômico e ambiental (PEGORARO et al., 2009). 

O processo reprodutivo é composto de uma série complexa de eventos que ocorrem de uma 

forma ordenada e no tempo exato, onde diversos fatores podem interromper este ciclo 

reprodutivo causando infertilidade ou esterilidade (VALLE, 1991). 

Na fazenda Lagoa da Mata, as vacas em lactação seguiam o protocolo de IATF (não havia 

reprodutor na fazenda), este manejo contribui para redução do intervalo entre partos, aumentando 

a produção leiteira e a de bezerros, uma vez que visa sincronizar o cio e garantir a deposição 

artificial do sêmen no trato reprodutivo da fêmea no momento correto após a ovulação 

(BRAUNER et al., 2010). A IATF tornou-se uma estratégia viável para o aumento da  eficiência 

reprodutiva do rebanho (SARTORI, 2007). Principalmente porque possobilita tornar mais 

eficiente todo o sistema de produção dos bovinos, uma vez que se consegue estimar com maior 

facilidade a época da parição e descarte das matrizes, desempenho dos touros doadores de sêmen, 

estabelecer um calendário sanitário, prever a necessidade de reposição das matrizes  e dos touros, 

a época e preço de venda dos bezerros e descartes, e a utilização de suplementos (OLIVEIRA 
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FILHO, 2015; BRAUNER et al., 2010). Consegue-se também produzir lotes mais homogêneos 

de bezerros, além de otimizar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores (OLIVEIRA 

FILHO, 2015). 

Os principais objetivos da IA são o aceleramento do ganho genético e a redução dos custos 

com reprodutores na fazenda leiteira. O melhoramento genético ocorre pela possibilidade de 

utilização de sêmen de touros de alto mérito genético, com maior capacidade de imprimir suas 

características produtivas no rebanho (SALMAN; PFEIFER, 2020). 

Na fazenda Lagoa da Mata, o protocolo de sincornização do cio para IATF começava com 

a introdução de um implante de silicone contendo progesterona via transvaginal da fêmea. No 

momento que o implante era introduzido, aplicava-se 2 mL via intramuscular do benzoato de 

estradiol (Sincrodiol®) utilizado para a sincronização do cio. Os implantes permaneciam por 8 

dias nas vacas. No sétimo dia após a colocação do implante, aplicava-se 2 ml via intramuscular 

de benzoato de estradiol em vacas e 1 mL caso o protocolo estivesse sendo aplicado em novilhas. 

No nono dia eram retirados os implantes e aplicava-se 2  mL de benzoato de estradiol, 0,6 mL de 

cipionato de estradiol (ECP) e 2 mL de gonadotrofina coriônica em vacas e 1 mL em novilhas 

(Sincro eCG®). 

O diagnóstico de gestação era realizado por exame ultrassonogáfico 31 dias após a IATF. 

No mesmo dia era realizado o acompanhamento das gestações de 60, 90 dias e ainda era 

verificado a situação clínica dos outros animais quando necessário. 

O diagnóstico de prenhez em vacas leiteiras é de extrema importancia, pois, é possível 

diferenciar vacas prenhas de não gestantes, proporciona aos produtores uma maior oportunidade 

para que medidas sejam tomadas como a nova inseminação ou o descarte de vacas inférteis (DE 

VRIES, 2005). Também possibilita que os programas de indução e sincronização de estros 

utilizados pelas propriedades sejam avaliados mais rapidamente quanto a sua eficiência. A 

programação do diagnóstico de gestação é um componente fundamental nos programas de 

controle de saúde reprodutiva dos rebanhos (THOMPSON et al., 1995). 

 

ORDENHA 

O produtor de leite pode optar pela ordenha manual ou mecanizada. A escolha do tipo de 

ordenha depende de vários fatores, dentre eles: número de vacas em lactação, capacidade de 

investimento do produtor, disponibilidade de pessoas capacitadas para realizar a ordenha e, por 

fim, o nível de produção das vacas (FLORIÃO, 2013). 

Na Fazenda Lagoa da Mata, a ordenha era realizada com o uso de ordenhadeira mecânica 

com extração automática, com fosso de 0,75m de profundidade e 1,5m de largura, continha ainda 
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sala de espera climatizada e orientada no sentido Leste-Oeste, e eram ordenhadas 5 vacas por vez, 

e ficavam 5 outras na espera. Durante o estágio pôde-se observar os procedimentos aplicados 

com vistas a garantir a qualidade do leite na ordenha da tarde. A produção diária da propriedade 

era de 2.200 litros/dia. 

 

Figura 17: Sala de ordenha. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Eram realizadas três ordenhas por dia, sendo estas realizadas por dois funcionários no turno 

da manhã, e mais 2 funcionários responsáveis pelas ordenhas da tarde e da noite, as ordenhas 

eram iniciadas às 4:00h da manhã, às 12:30h da tarde e 20:00h da noite. O leite era diretamente 

drenado para o tanque de resfriamento, que possuía a função de resfriar o leite e manter a 

temperatura inferior a 4 ºC, evitando assim o desenvolvimento de microrganismos patogênicos 

e, assim, mantendo a qualidade do leite até a sua captação pela empresa para a qual era 

comercializado. A produção de leite da fazenda era comercializada diretamente para a empresa 

Natville, a qual fazia a captação do leite todos os dias. 

 

Figura 18: Tanque de resfriamento do leite. Fonte: Arquivo pessoal. 
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MANEJO DE ORDENHA 

Não existe um modelo de manejo de ordenha que sirva para todas as propriedades, pois 

cada uma apresenta uma particularidade quanto a demanda de mão de obra mais qualificada ou 

não, número de animais, com formação da sala de ordenha e padrões genéticos dos animais. No 

entanto, é possível aplicar os princípios de manejo correto de ordenha em todas as propriedades e 

em todos os rebanhos (ZSCHÖCK et al., 2011). 

O manejo correto de ordenha requer alguns princípios como ordenhar tetos limpos e secos, 

fazer a antissepsia dos tetos antes de cada ordenha (pré-dipping), utilizar teteiras limpas  e evitar 

seu deslizamento e quedas durante a ordenha, estimular a ejeção do leite, extrair o leite de forma 

eficiente e rápida e fazer a antissepsia dos tetos após a ordenha (pós-dipping). Além desses 

procedimentos, é de fundamental importância enfatizar o papel do ordenhador para implantação 

adequada dos procedimentos corretos de ordenha (ROCHA et al., 2018). 

Na propriedade assistida, a rotina de ordenha era a seguinte: as vacas eram conduzidas  para 

a sala de espera, onde recebiam banho de aspersão e ventilação, por 30 a 40 minutos, depois 

entravam na sala de ordenha, onde era realizado o pré-dippging (pela imersão do teto em solução 

detergente própria para tal, que agia por cerca de 30 segundos), depois o teto era seco com o uso 

de papel toalha. Após o pré-dipping, era realizado o teste da caneca do fundo preto, para detecção 

da presença de grumos ou sangue, que serve como indicativo da ocorrência de mastite clínica. 

Uma vez atestada a sanidade dos tetos, as teteiras eram colocadas e começava- se a extração do 

leite. Logo em seguida a ordenha era realizado o manejo de pós-dipping, pela inserção do teto 

em solução de iodo glicerinado, visando impedir a entrada de microrganismos patogênicos no 

sistema mamário a partir do esfíncter do teto. O pós-dipping é fundamental para remover a película 

de leite que permanece no teto após a retirada do conjunto de ordenha e auxilia na prevenção de 

infecções neste canal (ZSCHÖCK et al., 2011). 

Ao final de cada ordenha, era realizada a higienização dos equipamentos e instalações,  a 

lavagem da ordenha era realizada de forma automática, sendo necessário apenas colocar as 

soluções detergentes utilizadas em cada etapa da lavagem. Já a limpeza da sala de ordenha e da 

sala de espera era realizada de forma manual pelos funcionários, com o uso de vassouras e de 

jato de água de alta pressão, realizada ao final de cada ordenha. 

 

CONTROLE LEITEIRO 

O controle leiteiro é de suma importância, pois, possibilita um melhor acompanhamento 

do desempenho produtivo individual dos animais do rebanho em uma propriedade sendo 

realizada como rotina. Esse controle permite ao produtor tomar uma série de decisões que 
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auxiliam em uma melhor eficiência de trabalho em sua propriedade. Entre elas estão: separação 

das vacas por lotes de produção, balanceamento da dieta para cada lote, o direcionamento da 

dieta para cada categoria específica. Sendo realizada constantemente, pode alavancar a produção 

de uma vaca durante toda a sua lactação, servindo para usar em acasalamentos aquelas de melhor 

valor genético, bem como fazer o descarte daquelas que não são de interesse (TEODORO; 

VERNEQUE, 2006). 

O controle leiteiro da fazenda Lagoa da Mata era realizado a cada 15 dias, com intuito de 

acompanhar aqueles animais que estavam aptos a mudarem de lote, visto a sua produção ao fim 

do controle leiteiro, desta forma pode-se observar que a produção média era de 2.200 litros, e a 

produção média de 23,15 litros/vaca/dia. Para a realização do controle leiteiro se utilizava 

balança acoplada a teteira/ordenhadeira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ESO foi de fundamental importância para aprimorar os conhecimentos adquiridos 

durante a graduação em Zootecnia, absovendo o máximo possível de conhecimento teórico na 

prática. No período do ESO foi possível observar, e realizar atividades por toda a cadeia de 

produção da pecuária leiteira dentro da fazenda, desde o manejo da vaca seca até a 

comercialização do leite. Todos os manejos e tratamentos realizados para minimizar os custos de 

produção, visando a maximização dos lucros e o bem-estar dos animais. 

Por fim, o aprendizado no ESO proporcionou grande crescimento profissional e pessoal, 

que será de grande importancia como futuro Zootecnista e técnico de campo, com um olhar 

crítico, visando ter noções para assim poder solucionar de forma rápida e eficiente, problemas 

que possamos nos deparar. 
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