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A XAPETUBA



A XAPETUBA

• Inicio da fazenda em 1980 – Café / Gado de corte.

• Já tivemos várias experiências - produção de 
mamão, soja, avicultura, feno, gado Simental, 
banco de receptoras.

• Atividades atuais – Suinocultura / Leite / 
Melhoramento Genético – Gir Leiteiro / 
Girolando.

• Área atual – 648 ha.

• 90 colaboradores diretos.



SUINOCULTURA



SUINOCULTURA

• Integração BRF

• UPL com 3.100 matrizes

• Possível ampliação para 4.400 e adequação ao 
BEA

• Produção atual – 96.000 leitões / ano



PECUÁRIA DE LEITE



2008 
Compra das doadoras / estação FIV



2011 – início da produção de leite



2011 a 2018 – Pista de trato



2017 – ampliação da ordenha



2018 – Compost Barn



2018 – Compost Barn



Dados atuais

• 820 vacas em lactação – média geral 25,61

• 770 Girolando – média diária 26,5 litros

• 50 Gir Leiteiro – média diária 12 litros

• Total produzido diariamente – 21.000 litros

• Rebanho total – 2.400 cabeças

• 34 % de VL sobre o rebanho total

• Taxa de prenhez 2019 – 25%



Gestão de Resultados

• Orçamento anual
• Fechamento DRE todo dia 15
• Reunião Check de metas



Meio Ambiente

• 100% da reserva legal e 
APP dentro da 
propriedade

• Monitoramento do solo

• Uso racional dos 
dejetos

• Tratamento de 100% 
dos dejetos.



Estação de Tratamento de Efluentes



Ferramentas Gerencias para 
Qualidade de leite

• Visita mensal – Assessoria

➢ Avaliação da CCS Individual, via Clínica do Leite, através da coleta
mensal de amostra de leite de todas as vacas em lactação;

➢ Avaliação dos resultados de cultura microbiológica do leite,
realizado em parceria com a MSD e o laboratório VidaVet;

➢ Avaliação da eficácia dos tratamentos de mastite clínica e de
secagem dos animais;

➢ Trabalho iniciado em 2015 em parceria com a APPLIC Assessoria;

• Descarte voluntário de 20% das vacas

• Implementação do MDA



Implantação da Filosofia LEAN – Sistema MDA

➢ Descentralizar as tomadas de decisão – Autonomia 
CONTROLADA dos operadores – clareza do trabalho e 
dos resultados esperados;

➢ Garantia na execução das tarefas que agregam valor;

➢ Redução na variação da execução do trabalho, 
padronizando assim o modo do trabalho;

➢ Melhoria contínua, sempre em pequenos incrementos, 
mantendo o foco, a disciplina e os aprendizados 
consolidados;

➢ Tornar o dia a dia da fazenda LEVE....



MDA

• Foco no operador (e não nas metas)

• Empoderamento da equipe de trabalho

• Auto avaliação pelo operador através do 
preenchimento diário das ocorrências

• Reuniões semanais com a equipe para rodar o 
PDCA.

• Tirar “pedras do caminho”



MAPA DOS SISTEMAS
SISTEMA: ORDENHA

FORNECEDORES: BERÇÁRIO, TURNO ANTERIOR, ADMINISTRATIVO, RECRIA CLIENTES: VACA, LATICÍNIO PARCEIRO, TURNO DA FRENTE, LAGOA DE DEJETOS, 
BEZERREIRO

OBJETIVOS ATIVIDADES E PROCESSOS RESULTADOS ESPERADOS

Vacas ordenhadas 
completamente, conforme o 

combinado, sem injúrias. Leite no 
tanque, livre de resíduo de 

antibióticos.

Marcar as vacas com resíduo de antibiótico Vacas ordenhadas com tranquilidade (sem gritos, sem bater, sem 
correr, sem injuriar), sem perca de tempo no processo da ordenha, 
com ordenha realizada de forma completa, com todos os 
procedimentos operacionais realizados conforme o combinado;

Realizar os porcedimentos de ordenha

Realizar os procedimentos de limpeza da sala de ordenha

Realizar os check-list de início e fim de ordenha

Leite sem resíduo de antibiótico, CCS abaixo de 400, CBT abaixo de 
20, volume de produção constante, leite na temperatura abaixo de 
5°C no momento da coleta, vacas manejadas com bem-estar;

Ambiente de ordenha limpo (fosso, corredor, lateral, sala de espera 
e contenção), mangueiras de águas esticadas, todas as porteiras, 
contenções e colchetes fechadas da forma correta, vasilhames e 
utensílios limpos, informações registradas, lotes sem misturas de 
vacas, insumos (luvas de procedimento, bastão, agulhas, fitas 
isolantes, seringa) disponíveis e suficiente para o próximo turno;

Ausência de material inorgânico na canaleta de escoamento do 
fosso;

Leite de descarte, colocado no tanquinho de resfriamento 
específico;

COMO SABER SE O SISTEMA ESTÁ INDO BEM?  (INDICADORES)
Escore de grumos no filtro

Escore de sujidade no filtro

Volume de leite ordenhado

Tempo de ordenha

Casos novos de mastite

Contagem Bacteriana Total (CBT)



PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE 
ORDENHAR   PO-ORD.01

Feche as vacas na 
sala de pré-espera 

da ordenha

Coloque as vacas na 
contenção de forma calma, 
deixe as vacas “encaixadas” 

na contenção

Realize o teste de caneca, 
identificando vacas com 

alteração no leite. Comece 
tão logo a 1ª vaca se 

encaixe na contenção

Realize o pré-dipping 
logo após o teste de 

caneca, imergindo todo o 
teto na solução

Realize a limpeza 
de teto

Coloque as teteiras, 
tomando cuidado 
para não passar a 
teteira em fezes

Realize o pós-
dipping, 

imergindo todo o 
teto na solução

Esvazie a 
contenção de 
forma calma, 

sem estressar as 
vacas

Devolva os animais ao 
lote de original antes 

da ordenha, sem 
mistura de lotes

Realize a limpeza 
da ponta do teto



LOTE TRATAMENTO PO.ORD-02  

Identifique animais com 
alteração no leite

Identifique as vacas com alteração no leite: Tinta spray vermelha 
no úbere + Fita isolante vermelha na vassoura do rabo

Coloque a vaca no curral de 
separação ao lado da ordenha

Anote na planilha de 
tratamento

Avalie a saúde do úbere, das 
vacas no lote tratamento: Sem 
grumo – identifique com risco 

na perna

Avalie a saúde do úbere, das vacas 
no lote tratamento: Com grumo –
identifique com risco na quarto de 

úbere que apresentou grumo

Identifique as vacas com que podem ser liberadas do lote 
tratamento: Tinta spray verde no úbere + Fita isolante 
amarela na vassoura do rabo. CERTIFIQUE QUE TENHA 

ACABADO O PERÍODO DE RESÍDUO DE ANTIBIÓTICO NO 
LEITE DESSA VACA !!!!

Realize as medicações dos 
animais não sadios, conforme o 

protocolo de tratamento







REFERÊNCIA PARA ESCORE DE GRUMO DO FILTRO

2 31
GRUMOS AUSENTE

GRUMOS PRESENTE 
EM BAIXA 

QUANTIDADE

GRUMOS PRESENTE 
EM GRANDE 

QUANTIDADE



REFERÊNCIA PARA ESCORE DE 
SUJIDADE DO FILTRO

2 31



Tempo de Ordenha
INDICADOR: TEMPO DE ORDENHA

Mês: 

FIM DA 
ORDENHA

ORDENHA DA MANHÃ INÍCIO - 4:00

↑11:40

11:10

10:51

10:50

10:30

10:10

10:00

↓9:30

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FIM DA 
ORDENHA

ORDENHA DA TARDE INÍCIO - 12:00

↑19:20

19:00

18:41

18:40

18:30

18:00

17:30

↓17:00

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FIM DA 
ORDENHA

ORDENHA DA NOITE INÍCIO - 20:00

↑3:10

02:50

02:31

02:30

02:10

01:50

01:30

↓1:00

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Frequência: Diariamente em cada uma das 3 ordenhas
Como: Considerando o final, o momento que a última vaca sair da ordenha.



CBT

INDICADOR: CBT

CBT
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Frequência: 3 veze ao mês                                                                                                    
Após chegar o resultado das análises de leite do Laticínio, anotar no indicador o resultado no indicador



Casos clínicos de mastite

INDICADOR: CASOS CLÍNICOS DE MASTITE 

Mês: 

TOTAL
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Frequencia: Os casos clínicos de mastite  diagnosticados e medicados, serão anotado diariamente. 
Uma vez por semana, os casos clínicos de mastite ocorridos e medicados na semana serão somados, preenchendo assim o gráfico na parte de baixo do 

indicador



MONITORIA DE PROCESSOS
SISTEMA: ORDENHA                                                                                                             

ITENS DE MONITORIA
Operador ________

Data
____ /____

A Ordenha das vacas 

A1 Está preenchendo o check-list de início e fim de ordenha

A2 Está fechando as vacas de forma calma, sem assovios, sem objetos para intimidar os animias

A3 Ordenhador 3 está entregando as vacas posicionadas dentro da contenção, para o Ordenhadores 1 iniciar o teste de caneca

A4 Ordenhadore 1 está iniciando o teste de caneca, tão logo a primeira vaca se posicione na contenção

A5 Ordenhador 1  está realizando teste de caneca tirando 3 jatos de leite por teto, olhando fixamente para caneca em busca de vacas com leite anormal

A6 Está separando para tratar, todas as vacas que apresentam leite anormal, exceto aquelas marcadas como crônicas

A7 Ordenhador 1 está imergindo completamente todo o teto, no momento do pré-dipping

A8
Ordenhador 2 está respeitando os 30 segundos de ação do pré-dipping para realizar a limpeza de tetos

A9 Ordenhador 2 está realizando a  limpeza de tetos, com atenção redobrada ao esfincter

A10 Orenhador 1 e 2 trocando de função próximo a 9 vaca. Ordenhador 1 passa a colocar teteira e Ordenhador 2 assume a preparação dos tetos

A11 Orenhador 1 e 2 trocando de função próximo a 18 vaca. Ordenhador 2 passa a colocar teteira e Ordenhador 1 assume a preparação dos tetos

A12
Ordenhadores 1 ou 2 estão colocando conjunto, logo após limpeza de teto da vaca, quando tem conjunto livre

A13 Está imergindo completamente todo o teto, no momento de pós-dipping

A14 Está raspando as fezes do piso da contenção, utilizando rodo, sem uso de água para tal função

A15 Está utilizando a corda para separação entre lotes na contenção

A16 As vacas diagnosticadas com mastite na ordenha, foram marcadas, entregue no curral de separação e com os dados anotados 

A17 O ordenhador 4 está garantindo que a sala de espera fique sempre com vacas durante a ordenha

A18 Está devolvendo as vacas no lote de origem, e garantindo a não mistura de lotes

B Lote tratamento

B1 Todos os animais medicados com resíduo de antibiótico estão marcados com tinta vermelha no úbere e fita isolante vermelha no rabo 

B2 As vacas diagnosticadas com mastite durante a ordenha estão marcadas no úbere, conforme o protocolo de identificação

B4 O protocolo de medicação está sendo seguido

B5 A planilha de casos novos de mastite está atualizada

B6 Está sendo realizado a desinfecção de todas as teteiras antes de iniciar a ordenha do lote tratamento

C Liberação do lote tratamento

C1 Está avaliando a cura clínica de mastite, antes da liberação da vaca

C2 Está consutando e atualizando a "Planilha de tratamento" para liberação do lote tratamento

C3 As vacas com resíduo de antibiótico estão marcadas conforme o protocolo

C4
Está consultando o agrupamento, para retornar as vacas liberadas do lote tratamento, para seu lote de origem

C5
Está seguindo as premissas do fluxograma PO-ORD.04 em relação a "Observação dos casos novos de mastite"

C6 Está identificando as vacas com fita isolante amarela na vassoura do rabo, ao sair do lote tratamento

C7 Está retirando as marcações pertecentes ao lote tratamento e marcando com tinta verde, na liberação das vacas do lote tratamento

D Outras premissas do setor de ordenha

D1 Todas as vacas com menos de 4 tetos estão marcadas conforme o protocolo

D2 Todas as vacas crônicas estão no lote 4  e marcadas com fita branca

D3
A limpeza do ambiente, utensílios e equipamentos de ordenha está sendo realizada conforme PO-ORD.03

D4 Os inidicadores de setor de ordenha estão atualizados

D5 Materiais impressos presentes e legíveis

Legenda: OK - De acordo                                                          NA - Não avaliado                                 NC - Não conforme ( NCC - Corrigido;  NCR - Retreinar )



CHECK-LIST - ORDENHA
Início de ordenha

Item Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

O tanque de leite está limpo

Os filtros foram colocados

A mangueira está dentro do tanque

O tanque de leite está com registro fechado

Os galões de pré e pós dipping estão completos

Buscou papel toalha para o fosso

Tem luvas suficiente para toda a ordenha

A corda de separação de lote na contenção se encontra no fosso

Os sprays para marcação de vacas com mastite estão no fosso

A caneca de teste e os aplicadores de dipping estão no fosso

As cordas para marcação dos animais em mastite estão no fosso

Os jeters de limpeza (pé de galinha) foram removidos

Os medicamentos para tratamento de mastite se encontram na maleta

Os tampões de teteira se encontram no fosso

Final de ordenha

Item Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Conferir se o tanque de leite está limpo, ligado e resfriando o leite

Conferir se o tanque de bezerro está ligado e resfriando o leite

Os filtros de ordenha foram retirados

Conferir se o sistema de limpeza da ordenha está funcionando

O portão da sala de tanque está fechado

Os pés de galinha foram engatados nas teteiras

O latão de ordenha acessória e sua tampa foram limpos

Aplicadores de dipping, tampões e caneca de teste foram limpos 

A corda de separação de lote na contenção se encontra no fosso

As mangueiras de limpeza foram esticadas

Os lixos foram esvaziados

Completar os galões de cloro

A contenção, fosso e conjuntos de teteiras foram limpos

A sala de espera e saída de ordenha foram limpas

O corredor de saída da ordenha foi rapado

Os indicadores foram preenchidos



MUITO OBRIGADO !!!


