
  

 
 

Porto Alegre, 18 de janeiro, 2019. 

Oportunidade 06/2019 – Programa sobre qualidade do leite 

 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Tema: Bovinocultura de leite 

Escopo: Desenvolvimento Setorial- Agronegócio 

Objetivo: Com a alteração da Instrução Normativa 62 do MAPA, que defini critérios específicos e 
técnicos sobre o que é qualidade do leite, é importante termos um metodologia que ofereça as 
devidas informações e aplicações práticas para que os produtores possam atingir os requisitos que 
se cumpridos vão elevar os níveis da qualidade do produto produzidos, além de garantir melhores 
condições da venda no produto final. 

Conteúdo programático: 

 • Profilaxias: Conceitos básicos e aplicados referentes às medidas de prevenção à saúde animal, 

tais como controle de vetores e roedores, manejo adequado de resíduos orgânicos animal, controle 

da qualidade da água utilizada na produção animal, medidas de higiene e desinfecção utilizadas na 

produção animal e na obtenção de produtos de origem animal (leite e carne e seus derivados). 

Principais doenças que acometem animais de produção e sua relação com a saúde humana e 

programas sanitários oficiais de controle de doenças animais. 

• Orientações sobre mastite e mamite: Enfermidade presente em muitas propriedades brasileiras, 

que geram um elevado prejuízo econômico.  

• Orientação sobre Manejo Sanitário: 

•  Programa Sanitário 

•  Registro de testes e vacinações 

•  Armazenamento e conservação de medicamentos e produtos químicos. 

•  Descarte de animais, carências, etc.  

 A partir da implementação deste conjunto de ações pretendemos: 

• Reduzir custos diretos e indiretos atrelados ao controle e prevenção de doenças; 

• Diminuir sazonalidade da produção em detrimento do aumento do controle sanitário do rebanho. 

• Redução da probabilidade de penalizações por presença de resíduos de medicamentos e/ou 

outras contaminações no leite por parte da indústria. 

• Aumento da produtividade média do rebanho. 

• Adequação do produto as exigências do mercado. 

• Possibilidade de busca por novos mercados devido à diferenciação do produto. 

• Aumentar a qualidade do leite de forma orgânica ao implementar as medidas propostas. 

• Aumento da lucratividade da atividade devido à melhora da capacidade produtiva. 

 

 



  

 
 

Metodologia sugerida: Programa 

Tipologia: Instrutoria, consultoria 

Público-alvo: Produtores rurais que atuam na produção de leite. 

Carga horária estimada: 20 horas 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: 07/02/2019 

Observações:  

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 
em nosso Banco de Soluções de propriedade intelectual. 
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