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RESUMO 

 

Rita Jandira Rech. Agricultura camponesa agroecológica e a relação com a ocorrência 

da mastite bovina: um estudo de caso nos municípios de Laranjeiras do Sul e Rio 

Bonito do Iguaçu. 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer a ocorrência da mastite bovina em propriedades 

camponesas / agroecológicas, nos municípios de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do 

Iguaçu, ambas pertencentes ao território Cantuquiriguaçu, localizado no centro oeste do 

estado do Paraná. A pesquisa foi realizada dentro dos fundamentos da metodologia 

qualitativa, em propriedades certificadas, produtoras de leite orgânico nos municípios 

pesquisados. A coleta de dados ocorreu nos anos de 2016 e 2017, através das técnicas: 

entrevistas orais semiestruturada e observação direta sistemática em sete propriedades. 

Como resultado, observou-se que as propriedades se caracterizam como camponesas e 

agroecológicas não apresentando casos de mastite clínica. Este resultado está associado 

aos seguintes componentes: o modo de vida camponês revelando a participação da mão 

de obra familiar e o papel da mulher no manejo da ordenha; a composição do rebanho 

mestiço; utilização de procedimentos preventivos de modo a diminuir a contaminação no 

local de ordenha; a alimentação dos animais em Sistema Rotacionado Voisin e utilização 

de produtos homeopáticos e fitoterápicos no manejo preventivo dos animais. Esse 

resultado pode estar diretamente interligado a vocação, a cultura camponesa desses 

agricultores e a presença de organizações nesses municípios que estimulam a produção 

agroecológica. Para os agricultores camponeses e técnicos entrevistados a chave do sucesso 

no controle da mastite é a relação mantida entre o homem, animal e o ambiente como um 

todo, pois a produção do leite agroecológico parte do princípio de conhecer e utilizar os 

recursos oferecidos pela natureza.   

Palavras-chaves:  Agricultura Camponesa, leite agroecológico, mastite bovina. 
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ABSTRACT 

Rita Jandira Rech. Agroecological peasant agriculture and the relation with the 

occurrence of bovine mastitis: a case study in the municipalities of Laranjeiras do Sul 

and Rio Bonito do Iguaçu. 

 

The objective of this study was to know the occurrence of bovine mastitis in peasant 

properties /agroecological, in Laranjeiras do Sul and Rio Bonito of the Iguaçu, both 

belonging to the territory Cantuquiriguaçu, located in the center west of Paraná state. The 

research was conducted within the fundamentals of qualitative methodology, and certified 

properties, producing organic milk in the municipalities surveyed. The data collection 

occurred during the years of 2016 and 2017, through techniques: structured oral interviews 

and direct observation systematics in seven properties. As a result, we observed that the 

properties are characterized as agroecological peasant and not presenting cases of clinical 

mastitis. This result is associated to the following components: the mode of peasant life 

revealing the participation of family labor and the role of women in the management of the 

milking; the composition of the flock mestizos; use of preventive procedures in order to 

reduce the contamination in place of milking; feeding of the animals in a Voisin Rotated 

System and use of phytotherapeutic and homeopathic products in the preventive 

management of animals. This result can be directly linked to the vocation, the peasant 

culture of these farmers and the presence of organizations in these municipalities that 

stimulate the agroecological production. For peasant farmers and technicians interviewed 

the key to success in the control of mastitis is the relationship maintained between man, 

animal and the environment as a whole, because the agroecological production of milk part 

of the principle of knowing and using the resources offered by nature. 

Keywords: Peasant agriculture, agroecological milk, bovine mastitis. 
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1. INTRODUÇÃO  

  A agricultura camponesa está inserida no contexto atual e não pode ser tratada 

como um vestígio do passado. Para Ploeg (2008), o camponês1 está enraizado na realidade 

contemporânea, bem longe da estagnação, lhe ressaltando uma característica marcante 

que é a luta pela autonomia, num contexto de dependências e privações. É possível 

observar entre os camponeses grande criatividade e capacidade em prover recursos em 

situações limitadas, utilizando os meios produtivos de que dispõe para o controle de 

doenças e pragas em plantas e animais.  

 A diversidade é determinada por cada grupo local, conforme sua maneira de se 

relacionar com a natureza e a terra. Nesse contexto a agroecologia surge como espaço que 

reconhece a necessidade de unir novas técnicas de diferentes disciplinas com os saberes 

tradicionais (MORIN, 1999). 

Dentro desse contexto, entre as diversas atividades camponesas agroecológicas a 

produção de leite orgânico desempenha um importante papel em um grande número de 

pequenos produtores leiteiros.   

 Nos municípios de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu, foco de nosso estudo, 

a produção leiteira desempenha papel importante, com sistemas de produção mistos, onde 

a produção animal é combinada com a produção vegetal. A atividade é desenvolvida por 

agricultores familiares, e está presente em cerca de 48% das unidades produtivas, pois 

aparece como uma opção de renda que demanda de pouca área, sendo uma das principais 

características predominantes da agricultura camponesa / familiar local (OLIVEIRA, 

2016).  

 Uma preocupação constante para os produtores de leite é a sanidade animal, entre 

essas preocupações está a mastite bovina, que ocasiona perdas econômicas consideráveis, 

além de comprometer a produção gerando perda qualitativa e quantitativa do leite. A 

mastite é caracterizada por inflamação da glândula mamária por consequência da invasão 

bacteriana, causada por diversos agentes etiológicos representando um problema de saúde 

pública (HOGEVEEN et al., 2011). Para Furlong (1994), os prejuízos ocasionados pela 

mastite incluem: i) aumento da mão-de-obra para cuidar dos animais acometidos; ii) 

gastos com medicamentos; iii) a eliminação do leite que inúmeras vezes contamina o 

                                                             
1 Shanin (2008) informa que o campesinato corresponde ao mesmo tempo uma classe e um “modo de vida”, 

tendo como componentes essenciais a mão-de-obra familiar; como veremos no capítulo 5.  
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meio ambiente. iv) descarte dos animais acometidos e consequentemente seu baixo valor 

comercial. 

 No Brasil a prevalência da mastite bovina na forma subclínica chega a 48,64%, 

sendo associada a fatores de manejo dos animais e ao saneamento ambiental; 

considerando a divisão territorial e a porcentagem de produção, a diversidade de agentes 

etiológicos ficou na seguinte classificação: Norte 5,4%, Nordeste 10,5%, Sudeste 35,1%, 

Sul 34,4% e Centro – Oeste 14,6%, devido as diferentes condições climáticas, a densidade 

de animal por área e aos sistemas de produção (ACOSTA et al., 2016).  

 Em um estudo realizado por Jardim et al. (2014), analisando 331 vacas que foram 

ordenhadas mecanicamente, foi diagnosticado 195 animais positivos para mastite, 

(mastite subclínica e cinco na forma clínica), o que corresponde a 60,77% do rebanho, 

sendo este resultado confirmado através de exame microbiológico evidenciando a 

presença de Staphylococcus sp (76,3%). A forma subclínica apresenta maior impacto na 

produção leiteira, muitas vezes por passar desapercebida ocasionando perdas em torno de 

30% de produtividade por quarto afetado.   

 São atribuídos a diversos fatores relacionados a incidência e prevalência da 

mastite subclínica nos rebanhos leiteiros, podendo citar a prática de ordenha e a forma de 

manejar os animais, a qualidade da água, presença de vetores como as moscas, a sanidade 

dos animais CUNHA et al., 2015). 

No território Cantuquiriguaçu, diversas iniciativas ligadas a produção de leite   

agroecológico têm sido introduzidas no controle de doenças entre elas a mastite. Essas 

iniciativas são impulsionadas por diferentes movimentos sociais, como Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

com o apoio de instituições como o Centro de Desenvolvimento Sustentável e 

Capacitação em Agroecologia (CEAGRO), as quais visam a conversão da matriz 

produtiva da região (CHRISTOFFOLI et al., 2015). 

Em busca de alternativas que atendam um modo de produção camponesa para o 

controle desta e de outras enfermidades, surgem iniciativas que incentivam a agroecologia 

e a produção de leite orgânico, como a da COPERJUNHO (Cooperativa Agroindustrial 

Oito de Junho), impulsionando a atividade leiteira regional. Neste sentido, podemos citar 

a cooperativa instalada no Assentamento Oito de Junho, como beneficiária de 

investimentos em 2012, com finalidade de implementar produção leiteira e agroecológica, 

como também construção de laticínio voltado para produção de leite orgânico, assim 

como laboratório de homeopatia para atendimento aos produtores de toda região.  
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1.1 Objetivos. 

O Objetivo geral deste trabalho foi conhecer as formas de controle da mastite 

bovina em propriedades camponesas agroecológicas nos municípios de Laranjeiras do 

Sul e Rio Bonito do Iguaçu.  

Além disso buscamos especificamente:  a) descrever os componentes que 

interferem no controle da incidência da mastite; e b) conhecer os tratamentos utilizados 

para o controle da mastite nas propriedades agroecológicas;  

1.2 Procedimentos metodológicos. 

Este estudo fundamenta-se nos princípios teóricos da metodologia de pesquisa 

qualitativa. Minayo (1994), informa que esta metodologia das ciências sociais se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser só quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos. Na pesquisa qualitativa, como descrita por Creswel (2007), a fonte direta dos 

dados é o ambiente natural, sendo o pesquisador seu principal instrumento e os dados 

coletados predominantemente descritivos. 

Nesta pesquisa optou-se por estudar todas as propriedades dos municípios de 

Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu (Mapa 01) que produzem leite agroecológico 

com certificação.  

No total consistiu em 7 (sete) propriedades sendo 5 do município de Laranjeiras do 

Sul e 2 do município de Rio Bonito do Iguaçu. 

  A indicação dessas propriedades foram feitas pela direção e técnicos da 

Cooperativa Agroindústria Oito de Junho de Laranjeiras do Sul – COPERJUNHO2 e dos 

                                                             
2 No dia 08 de junho de 1997, aproximadamente 200 famílias organizadas pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST acamparam nas margens da BR- 158, km 407, cidade de Laranjeiras 
do Sul (PR). No ano de 1998 a fazenda Rio do Leão foi ocupada pelos acampados e em 18 de novembro 

de 1999 a mesma foi desapropriada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

beneficiando 74 famílias. Em virtude da cessão de uso de três lotes para construção do campus da UFFS 

em 2010, hoje o assentamento contempla 71 famílias, cujas unidades de produção possuem área aproximada 

de 14 hectares.  No ano de 2005 o grupo recebeu equipamentos para uma cozinha comunitária da Secretaria 

Estadual de Trabalho. A produção começou com três mulheres, que além de produzir para o consumo da 

comunidade, começaram a entregar os produtos para as escolas municipais e assim através da Associação 

Comunitária do Assentamento acessaram pela primeira vez o Programa Aquisição de Alimentos - 

PAA.   Rapidamente a padaria conseguiu evoluir alcançando um volume de trabalho maior, abrangendo 

oito mulheres no ano de 2006. Tendo em vista os impedimentos legais de uma associação realizar atividades 

comerciais, no dia 12 de dezembro de 2007 foi constituída a Cooperativa Agroindustrial 08 de Junho – 
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técnicos da ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural do CEAGRO - Centro de 

Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia. 

A coleta de dados apoiou-se na utilização de técnicas cada uma das quais 

satisfazendo regras próprias de utilização. De acordo com Bruyne et al. (1991) “Várias 

técnicas podem e devem frequentemente ser empregadas numa mesma pesquisa para 

reunir um feixe de dados ao mesmo tempo disponíveis, acessíveis e conformes a seu 

objeto de investigação”. 

Para conseguir o máximo possível de amplitude e profundidade, os dados foram 

coletados a partir da combinação das seguintes técnicas: a) entrevista oral 

semiestruturada; b) observação direta sistemática. 

A entrevista oral semiestruturada foi o instrumento básico utilizado, sendo 

entrevistadas as sete famílias pertencentes ao grupo, bem como os dois técnicos que 

trabalham diretamente com estas famílias. Partiu-se de algumas questões pré-

determinadas. E não se utilizou de questionários ou roteiros formais, mas apenas de 

algumas questões (pontos principais) que funcionaram como um roteiro flexível. Para 

facilitar a aplicação da entrevista oral semiestruturada, as perguntas foram divididas em 

grupos, ou seja, um grupo para cada objetivo específico da investigação. 

Outra técnica utilizada foi a observação direta sistemática, com o fim de obter 

informações detalhadas, conforme Bruyne et al. (1991):  caracteres ou propriedades da 

situação estudada, detalhes das ações constatadas, histórias e fatos recorrentes. O uso da 

técnica de observação direta sistemática ocorreu no momento que foi realizada a 

entrevista oral semiestruturada e estruturada, e também em visitas específicas nas 

propriedades selecionadas no período 2016 – 2018.   

  As principais fontes de informações para obtenção dos dados foram: a) (5) cinco 

propriedades de produção de leite agroecológico certificado no município de Laranjeiras 

do Sul; (2) duas propriedades de produção de leite agroecológico no município de Rio 

Bonito do Iguaçu. Com o objetivo de enriquecer a pesquisa, foram entrevistados os técnicos 

da CEAGRO que fazem a assistência técnica a essas propriedades: o engenheiro Agrônomo 
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 MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL E RIO BONITO DO IGUAÇU NO ESTADO DO 

PARANÁ Organização Rech (2018). Elaboração: Elizandro Fiuza Aquino (2018). 
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e técnicos na CEAGRO, Leonardo Xavier3 e o técnico em agropecuária e responsável 

pelo laboratório de homeopatia Edenilson Vieira4. 

 O texto foi desenvolvido  em quatro partes:  a primeira  faz um relato da produção 

do Leite Agroecológico na Região da Cantuquiriguaçu; a segunda parte apresenta 

produção do leite agroecológico com ênfase no sistema de produção orgânica; na terceira 

está presente estudos que demonstram  a interferência da mastite na produção leiteira; na 

quarta parte é analisado a produção de leite agroecológico com ênfase no controle da 

mastite nos municípios de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu, seguindo com as 

considerações finais deste estudo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Entrevista realizada em 11 de janeiro de 2018 
4 Entrevista realizada em 11 de janeiro de 2018 
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2. PRODUÇÃO DE LEITE AGROECOLÓGICO NA REGIÃO DA 

CANTUQUIRIGUAÇU  

 A criação de gado de leite na região da Cantuquiriguaçu5 está presente em cerca de 

48% das unidades de produção familiar, a atividade leiteira contribui na geração de renda 

para a agricultura camponesa (CHRISTOFFOLI, 2015). Está região é caracterizada por 

clima subtropical ou mesotérmico, com períodos bem definidos de verão e inverno, o 

regime de chuva varia de 1.800 a 2.000 mm/ano, com relevo variando entre acidentado e 

plano o que permite a exploração de boa parte da área, segundo dados do censo de 

1995/1996 (CONDETEC, 2006). 

 Pertencente a região da Cantuquiriguaçu, o município de Laranjeiras do Sul 

apresenta área territorial corresponde a 673,313 km² com população censitária de 30.777 

habitantes, destes 5.746 pertencem a área rural, sendo 3,028 do sexo masculino e 2,718 do 

sexo feminino (PNUD, 2016).  A região apresenta índices abaixo da média no que diz 

respeito ao Desenvolvimento Humano (IDH) 0,706 no estado do Paraná este índice 

corresponde a 0,749 e também abaixo da média do Brasil 0,704 (PNUD, 2016). O índice 

de Gini de renda per capita conforma dados do IBGE obtidos no ano de 2010 foi de 0,5462, 

no estado do Paraná este índice corresponde a 0,5416 (IPARDES, 2016). 

 Outro município foco de nosso estudo, também pertencente a região da 

Cantuquiriguaçu é Rio Bonito do Iguaçu com área territorial que corresponde a 685,189 

Km², com população censitária de 13.661 habitantes, sendo destes 10.339 pertencem a área 

rural, sendo 5,422 do sexo masculino e 4,917 do sexo feminino. (PNUD, 2016). Com IDH 

de 0,629, renda per capita 0,5123 abaixo da média do estado do Paraná (IPARDES, 2016). 

A atividade leiteira é responsável por 18% e 28% da renda dos municípios respectivamente. 

Já no ano de 2015 a produção foi de 37.200 litros de leite no município de Laranjeiras do 

Sul e 58.330 litros de leite no município de Rio Bonito do Iguaçu (DERAL/SEAB, 2017). 

 Segundo Testa (2017), nestes municípios citados o leite orgânico é produzido para 

comercialização em laticínios existentes na região, bem como transformado em 

subprodutos (queijos). 

                                                             
5 No dia 7 de agosto de 1984 foi fundado a associação dos municípios da Cantuquiriguaçu, o nome foi 

escolhido em virtude dos municípios associados se localizarem nos vales do Rio Cantu, Piquiri e Iguaçu. 

Com o passar dos anos foram se agrupando novos municípios e o grupo mudou sua formação 

(CANTUQUIRIGUAÇU, 2017). 



18 

 

  

 No próximo item abordaremos sobre a agroecologia com relação a produção 

orgânica, relatando as normas de produção que devem ser seguidas, bem como o 

procedimento de certificação para comercialização. 

  

  2.1 A agroecologia e a produção orgânica   

  A modernização da agricultura também chamada de “revolução verde” ocorreu nos 

anos 1960 – 1970 trazendo práticas de mecanização, correção e fertilização do solo, assim 

como a utilização de agrotóxicos contra pragas e doenças, impulsionando a produção 

mundial de alimentos para patamares nunca antes experimentados (SOARES et al., 2006). 

 Foi também nesta época que os reflexos negativos destas práticas, como a erosão 

e a contaminação de solos e mananciais começaram a ser notados e nos anos 80, práticas 

menos agressivas ao ambiente passaram a ser experimentadas e adotadas. Na conferência 

RIO – 92 a necessidade de se mudar os paradigmas de desenvolvimento foram 

evidenciadas, sendo reconhecida a importância de se caminhar para a sustentabilidade no 

desenvolvimento das nações, a partir do comprometimento com a Agenda 21. Foi assim 

que a agricultura sustentável e a produção agroecológica e orgânica passaram a ser 

destaque (SOARES et al., 2006). 

A procura e a produção de produtos orgânicos foram impulsionadas pelos 

princípios da sustentabilidade e por pressões sociais. Em 1994, o Ministério da 

Agricultura regulamentou a certificação de produtos orgânicos, através da Portaria MA 

nº 178 de agosto de 1994 que criou a Comissão Especial para propor normas de 

certificação de produtos orgânicos. Ainda naquele ano, foi instituído o Comitê Nacional 

de Produtos Orgânicos, através da Portaria MA nº 190 de setembro de 1994, responsável 

por propor as estratégias para a certificação de produtos. E seguindo esta determinação, 

a Portaria MA nº 192 de abril de 1995 designou os membros que iriam compor a 

Comissão Nacional de Produtos Orgânicos. O Brasil estava então começando a se 

organizar, se estruturar para a regulação dos produtos orgânicos (ALVES et al., 2012). 

 Em seguida a Instrução Normativa 007, de 17 de maio de 1999, do Ministério de 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, dispõe sobre as normas de produção de produtos 

orgânicos vegetais e animais. Para que seja considerada uma unidade de produção 

orgânica, a propriedade rural tem que estar sob sistema orgânico de produção. Quando a 

propriedade inteira não for convertida para a produção orgânica, a certificadora deverá 

assegurar-se de que a produção convencional está devidamente separada e passível de 
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inspeção. As máquinas e os equipamentos usados na unidade de produção não podem 

conter resíduos contaminantes, dando-se prioridade ao uso exclusivo à produção orgânica 

(BRASIL, 2009). 

Os produtos orgânicos de origem animal devem provir de unidades de produção, 

estas devem obedecer aos seguintes requisitos: a) respeitar o bem-estar animal; b) manter 

um nível higiênico em todo o processo criatório, compatível com as normas de saúde 

pública vigentes; c) adotar técnicas sanitárias preventivas sem o emprego de produtos 

proibidos; d) contemplar uma alimentação nutritiva, sadia e farta. Incluindo-se a água, 

sem a presença de aditivos químicos e/ou estimulantes, conforme o Anexo IV, da presente 

Instrução; e) dispor de instalações higiênicas, funcionais e confortáveis; f) praticar um 

manejo capaz de maximizar uma produção de alta qualidade biológica e econômica; e g) 

utilizar raças, cruzamentos e o melhoramento genético (não OGM/transgênicos), 

compatíveis tanto com as condições ambientais e como estímulo à biodiversidade 

(BRASIL, 1999). 

Os produtos orgânicos têm normatização oficial do MAPA, os demais não, embora 

se encontre no caso específico para aves, tentativas de criar selos diferenciados. Portanto, 

todo o produto ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico é 

denominado produto orgânico, e assim sendo têm seus processos de produção, 

industrialização, armazenamento, transporte e comercialização regidos pela Lei 10831 e 

suas Instruções normativas, sobretudo a IN 46 (FIGUEIREDO e SOARES, 2012). 

A legislação de produtos alimentícios, que trata da agricultura orgânica é a Lei n° 

10.831/2003. 

 

 
Art. 1° Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele 

em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos 

recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade 
cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 

econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 

da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 

métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 

materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 

modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de produção, 

processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção 

do meio ambiente (BRASIL, 2009). 

 

A agricultura orgânica define o solo como um sistema vivo, que deve ser nutrido, 

de modo que não restrinja as atividades de organismos benéficos necessários à reciclagem 

de nutrientes e à produção de húmus. Assim o objetivo é o manejo da unidade de produção 

agrícola, que visa promover a agrobiodiversidade e os ciclos biológicos, procurando a 
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sustentabilidade social, ambiental e econômica da unidade, no tempo e no espaço 

(FEIDEN, 2005).  

Na pecuária orgânica além do conforto animal, busca-se também a diversificação 

da propriedade, preconizando um manejo que utilize o policultivo, pastagens, sistemas 

agroflorestais, rotações de culturas, cultivos de cobertura, uso de compostos e esterco, 

adubação verde, quebra-ventos e áreas de reserva florestal. Com a adoção destas práticas 

ocorreu a potencialização da reciclagem de nutrientes, melhora do microclima local, 

diminuição de patógenos e insetos-praga, diminuição do estresse animal bem como a 

conservação da fertilidade do solo e da qualidade da água (ALVES, 2006). 

A diversificação deve ser planejada de forma a integrar um conjunto produtivo, 

no qual cada atividade esteja relacionada na troca de materiais e benefícios com as outras. 

O planejamento é um requisito fundamental para um bom aproveitamento do potencial 

da propriedade, fator que permitirá uma maior independência do produtor. Os principais 

procedimentos para manejo das pastagens, manejo do rebanho e instalações, nutrição e 

tratamento veterinário são apresentados resumidamente no quadro 01 (DAROLT, 2001). 
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QUADRO 01: Procedimentos Técnicos para Produção Animal em Agricultura Orgânica 

 Procedimentos 

Recomendados 

Atividades Proibidos  

Manejo de 

Pastagens 

Uso de técnicas de manejo e conservação de solo e água; nutrição das 

pastagens de acordo com as recomendações; controle de pragas, doenças e 

invasoras das pastagens de acordo com as normas; Pastagens mistas de 

gramíneas, leguminosas e outras plantas (diversificação); 

Pastoreio rotativo racional, com divisão de piquetes; manter solo coberto, 

evitando pisoteio excessivo; Rodízio de animais de exigências e hábitos 

alimentares diferenciados (bovinos, equinos, ovinos, caprinos e aves); 

Fogo controlado para limpeza de pastagem; Pastoreio 

permanente sob condições satisfatórias; 

Estabelecimento de pastagem em solos encharcados, rasos 

ou pedregosos; 

Monocultura de forrageiras;  

Queimadas regulares;  

Superlotação de pastos;  

Uso de agrotóxicos e adubação mineral de alta 

solubilidade nas pastagens;  

Manejo do 

Rebanho e 

Instalações 

 

Raças animais adaptadas à região; raças rústicas; aquisição de matrizes de 

criadores orgânicos; animais de fora devem ficar em quarentena; Instalações 

adequadas p/ o conforto e saúde dos animais, fácil acesso à água, alimentos e 

pastagens; espaço adequado à movimentação; 

Número de animais p/ área não deve afetar os padrões de comportamento; 

Criações de preferência em regime extensivo ou semiextensivos, com abrigos; 

No caso das aves, deve haver espaço para acesso à pastagem; Monta natural 

para reprodução; e desmame natural; 

Raças exóticas não adaptadas; 

Bezerros podem ser adquiridos de convencionais até 30 

dias; Aves de até 3 dias podem ser adquiridas de qualquer 

procedência; Inseminação artificial sob controle; Separação 

dos bezerros por barreiras;  

Raças exóticas não adaptadas; 

Estabulação permanente de animais; 

Confinamento e imobilização prolongados; 

Instalações fora dos padrões; 

Manejo inadequado que leve animais ao 

sofrimento, estresse e alterações de 

comportamento; 

Nutrição e 

Tratamento 

Veterinário 

 

Autossuficiência alimentar orgânica; forragens frescas, silagem ou fenação 

produzidas na propriedade ou de fazendas orgânicas; 

Aditivos naturais para ração e silagem (algas, plantas medicinais, aromáticas, 

soro de leite, leveduras, cereais, outros farelos); 

Mineralização com sal marinho; 

Suplementos vitamínicos (óleo de fígado peixe e levedura); 

Homeopatia, fitoterapia e acupuntura; 

São obrigatórias as vacinas estabelecidas por lei, e recomendadas as 

vacinações para as doenças mais comuns a cada região. 

Aquisição de alimentos não orgânicos, equivalente a até 

20% do total da matéria seca para animais monogástricos e 

15% p/ ruminantes 

Aditivos, óleos essenciais, suplementos vitamínicos, de 

aminoácidos e sais minerais (de forma controlada); 

Agentes etiológicos dinamizados (nosódios ou 

bioterápicos). 

Amochamento e castração;  

Uso de aditivos estimulantes sintéticos; 

Promotores de crescimento; Ureia; Restos de 

abatedouros; aminoácidos sintéticos; 

Transferência embriões; 

Descorna e outras mutilações; 

Presença de animais geneticamente 

modificados; 

Fonte: DAROLT, 2001. 
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A alimentação das vacas deve ser em pastagens, com suplementação em épocas 

de escassez, com capineiras, silagem e feno. Diante disso, é necessário planejar o uso 

rotativo dos piquetes possibilitando o rebrote da pastagem e também o período de vazio 

suficiente para eliminar ou reduzir a infestação por carrapatos e outros parasitas, 

reduzindo a necessidade de tratamentos (FIGUEIREDO e SOARES, 2012). 

Os produtores de leite normalmente utilizam o pastoreio rotacionado, a 

semiestabulação e o fornecimento de forragem no comedouro. Raramente utilizam 

sistemas extensivos (FIGUEIREDO, 2002).  

Normalmente as áreas de pastejo são manejadas dividindo com cerca elétrica, em 

piquetes, permitindo o pastejo de uma nova parcela a cada um ou dois dias no máximo 

(SOARES e FIGUEIREDO, 2012). 

Aqueles que se dedicam à produção de leite a pasto utilizam a tecnologia do 

pastoreio rotativo com grande número de parcelas. Para vacas de alta produção de leite, 

utilizam-se três parcelas diárias, sendo uma para a parte da manhã, uma para a parte da 

tarde e uma para a parte da noite, com a intenção de sempre oferecer pasto fresco às vacas, 

assim as vacas são estimuladas a consumir mais e também consumir forragens mais 

nutritivas, produzindo assim mais leite (FIGUEIREDO, 2002). 

 Alguns procedimentos técnicos devem ser empregados no manejo de pastagens 

com o Pastoreio Racional Voisin (PRV), o qual requer acompanhamento técnico, sendo este 

um sistema que visa proteger a biodiversidade, demonstrando produtibilidade e 

rentabilidade ao produtor (BRUCH, et al., 2007). 

 Existem quatro leis chamadas de Leis Universais do Pastoreio Racional que devem 

ser seguidas para garantir o sucesso do PRV (BERTON e RICHTER, 2011). 

 A primeira é a lei do repouso: para que um pasto possa dar sua máxima 

produtividade, é necessário um tempo suficiente, que permita reservar energia para um 

rebrote vigoroso. Esse tempo é variável, de acordo com a espécie forrageira, as condições 

climáticas, a época do ano e a fertilidade do solo, respeitando o estágio de desenvolvimento 

da planta. 

 A segunda é a lei da ocupação: sugere que o tempo de ocupação seja 

suficientemente curto, de forma que o gado não corte o rebrote durante essa ocupação. Na 

prática utiliza-se alta carga animal, com um período de ocupação não excedendo 1 a 2 dias. 
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 A terceira é a lei do rendimento máximo: é necessário auxiliar os animais com maior 

exigência nutricional para que possam consumir a maior quantidade de pastagem, com a 

melhor qualidade possível. Vale lembrar que a qualidade nutricional da pastagem é variável, 

depende das espécies utilizadas, da fase de desenvolvimento da planta e da parte da planta 

que foi utilizada. Dessa forma podemos realizar um manejo denominado de desnate e 

repasse, que consiste em utilizar os animais de maior exigência nutricional no primeiro lote 

e posteriormente os animais de menor exigência num segundo lote. 

 A quarta é a lei do rendimento regular: proporciona ao animal o máximo 

desempenho no primeiro dia de pastejo, posteriormente os rendimentos vão caindo, pois, o 

animal colhe menor quantidade de pasto com menor valor nutricional. 

 No PRV nunca haverá uma ordem pré-determinada a ser seguida quanto a ordem 

dos piquetes, sendo determinado pelo estágio cronológico da planta. Quando o piquete foi 

manejado e tem excesso de pastagem, essa pode ser transformada em silagem ou feno, desta 

forma a pastagem será manejada corretamente (BERTON e RICHTER, 2011). 

Segundo Alves (2006), o grande problema ambiental relacionado com a 

agropecuária brasileira é o alto índice de degradação de pastagens, pois um número 

reduzido de pecuaristas recupera as pastagens de suas propriedades. A pastagem 

degradada é aquela que está em processo evolutivo de perda de vigor e produtividade 

forrageira, sem possibilidade de recuperação natural, tornando-se incapaz de sustentar os 

níveis de produção e qualidade exigidos pelos animais, bem como de superar os efeitos 

nocivos de pragas, doenças e plantas invasoras. 

Na produção orgânica um dos maiores entraves é a produção de forragem e grãos 

para a alimentação animal devido ao pequeno tamanho das propriedades, a escassez de 

rações orgânicas para suplementar na seca, a baixa fertilidade do solo nas áreas de 

pastagens, ao pouco uso da prática da adubação verde e ao clima desfavorável em 

determinada época do ano, em certas regiões que limitam as produtividades de sistemas 

orgânicos de origem animal, muito comum a quaisquer pequenos sistemas agropecuários 

convencionais intensivos (SOARES et al., 2006). 

No caso dos genótipos dos animais, a legislação recomenda o uso de genótipos 

adaptados, isto é, com menores exigências nutricionais; mais rústicos, sendo capazes de 

produzir satisfatoriamente em condições naturais de criação, sem o uso preventivo de 

antibióticos, promotores de crescimento e implantes hormonais. As condições de manejo 

dos animais em sistemas orgânicos de produção de carne, leite e ovos devem promover o 
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bem-estar, reduzindo a concentração de animais e dos dejetos e permitir a obtenção de 

produtos livres de resíduos sintéticos e de qualidade comprovada para a segurança 

alimentar da população (SOARES et al., 2006). 

Na visão dos agroecologistas é preciso integrar todas as atividades da propriedade, 

adquirir o mínimo de insumo externo possível. A produção animal, dessa forma, 

representa papel importante na reciclagem dos nutrientes dentro da propriedade 

(FIGUEIREDO, 2002). 

Como o preço dos produtos orgânicos são superiores aos convencionais, surgiu à 

necessidade de certificação e definição legal de normas mínimas para que um produto 

possa ser comercializado como orgânico (FEIDEN, 2005). 

 

2.2 Certificação de produtos orgânicos uma exigência de comercialização  

O leite como orgânico não é fiscalizado pelos órgãos de controle estaduais do 

Brasil e, portanto, passa a ter valor de mercado a partir do momento em que é certificado. 

Existem diferentes tipos de certificadoras oficiais, formadas por grupos de produtores ou 

empresariais. Representam instituições desses tipos, respectivamente, a AGRECO – 

Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral e o IBD – Instituto 

Biodinâmico Certificações, que possui diretriz para o padrão de qualidade abrangente e 

com regras semelhantes àquelas de outras associações (GALDINO et al., 2012). 

O processo de avaliação da conformidade orgânica pode ser realizado de duas 

formas: a certificação auditada e a certificação participativa. A auditada é mais tradicional 

e é feita em todo mundo, utiliza uma terceira parte que dá credibilidade aos produtores, 

comerciantes e consumidores, dando garantia de que os produtos respeitam os 

procedimentos orgânicos em todas as etapas de produção. Algumas certificadoras por 

auditagem de terceira parte possuem credibilidade internacional (SOARES et al., 2006). 

 A certificação participativa tem como característica o envolvimento de todos os 

segmentos interessados em assegurar a qualidade do produto bem como o processo de 

produção, ocorre de forma integrada com envolvimento desde a produção, consumo, 

divulgação dos produtos que passam a ser certificados, a este sistema denomina-se 

Sistema Participativo de Garantia - SPG (MEIRELES, 2003). 

Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a Rede Ecovida de 

Agroecologia participa deste processo de forma articulada com os agricultores familiares, 
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as organizações em que estão inseridos e demais pessoas que de alguma forma estejam 

envolvidas no processo que vai desde a produção, a forma de processamento, bem como 

a comercialização e consumo destes alimentos. A Rede Ecovida busca fortalecer a 

agroecologia, através de informações e com mecanismos legítimos de credibilidade e 

garantia dos processos que foram desenvolvidos pelos seus membros (MEIRELES, 

2003). 

Ainda segundo Meireles (2003), no caso da Rede Ecovida, a primeira instância de 

certificação é conferida pela palavra do agricultor e de sua família. Num trabalho de 

seriedade a família é referência num grupo ao qual faz parte, sendo conferido a veracidade 

dos fatos. É realizado reuniões dos grupos, sendo feita em rodizio nas casas dos membros 

e visita à propriedade, com troca de saberes e informações. Na sequência, este grupo 

pertence a um núcleo regional, o qual possui uma comissão de ética do núcleo. Este 

núcleo regional pertence a um grupo com demais núcleos que possuem em comum, 

normas de produção e no mínimo 4 estágios de funcionamento, desta forma garantindo a 

legitimidade mútua pela Rede Ecovida. Para adquirir o selo é necessário passar pelo 

processo de certificação, que ocorre pela demanda de um grupo de agricultores 

interessados em utilizar o selo Ecovida. 

A decisão sobre a liberação ou não quanto ao uso do selo é feita por parte do 

Comitê de Ética do Núcleo. O selo da Ecovida representa o trabalho realizado, traz na sua 

essência um conjunto de valores e compromissos assumidos pela Rede, vai muito além 

do cumprimento da lei referente aos produtos orgânicos, traz a preocupação com o meio 

ambiente, o estímulo às famílias produtoras, prioriza os circuitos curtos de 

comercialização, sendo este o reconhecimento esperado pela Rede por parte do 

consumidor. A Rede Ecovida de Agroecologia é pioneira no desenvolvimento da 

certificação participativa, metodologia da verificação da conformidade, participando 

diretamente na regulamentação da Lei 10831/03 (SANTOS, 2012). 

Segundo Santos (2012), a elaboração de um relatório constando os aspectos 

evidenciados da propriedade, aspectos ligados as normas internas da Rede, grau de 

ecologização, devem ser descritos por um dos membros da comissão que realizou a visita. 

Posteriormente é realizado uma reunião com o grupo, integrantes da comissão de ética do 

núcleo regional e assessoria, sendo discutido o relatório referente as visitas, sendo 

planejado ações com intuito de superar limites identificados.  

Na certificação participativa faz parte dos princípios dos agricultores, técnicos e 

consumidores, desenvolver as suas ações de forma responsável e verdadeira visando 
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aprimorar a agroecologia. A certificação apresenta um alto custo para os pequenos, porém 

a certificação participativa apresenta-se como uma das formas com custos relativamente 

baixos aos produtores, fazendo com que os mesmos possam realizar a certificação dos 

seus produtos (SOARES et al., 2006). 

A logística e a comercialização é um dos desafios para a produção orgânica de 

leite. O leite orgânico ainda é comercializado em pequena escala principalmente os 

derivados devido às exigências de legislação sanitária. As legislações estaduais e 

municipais vêm facilitando as ações de pequenos agricultores e agroindústrias de pequeno 

porte. Porém na região oeste de Santa Catarina e Triângulo Mineiro, tem se desenvolvido 

iniciativas de grande escala como cooperativas (SOARES et al., 2006).  

Não se constitui uma prática agroecológica produzir leite para processá-lo num 

grande laticínio, utilizando embalagens importadas, caras e poluentes. O leite 

agroecológico também não deve viajar grandes distâncias e prejudicar o comércio de 

produtores de outras regiões. Assim deve ser estimulada a agregação de valor aos 

derivados do leite como queijo, manteiga, creme, iogurte, doce, sorvetes e ao comércio 

local ou regional de leite fluido produzido com qualidade (FIGUEIREDO, 2002).  

Com relação ao bem-estar animal, as instalações devem ser adequadas ao conforto 

e à saúde dos animais. O acesso à água, alimentos e pastagens também deve ser facilitado. 

As instalações devem possuir espaço adequado à movimentação, o número de animais 

por área não deve afetar aos padrões de comportamento, o confinamento total de animais 

adultos e o isolamento e reclusão de animais jovens não deve ser utilizado. Os sistemas 

silvipastoris se apresentam como modelos para o manejo e bem-estar, pois permitem 

sombra das árvores, aumento da fertilidade das pastagens e a combinação com cultivos o 

que diversifica a renda do produtor (SOARES et al., 2006). 

Quanto à sanidade, todas as vacinas e os exames determinados pela legislação são 

obrigatórios, como a de febre aftosa e brucelose em bovinos. De forma a não serem 

comprometidas as ações de defesa sanitária animal e o comércio dos produtos de origem 

animal (ROSSI e LEMOS, 2013). 

Segundo Galdino et al. (2012), o modo de produção orgânico possui 

peculiaridades, caso seja necessária intervenção medicamentosa, a recomendação é que 

se privilegiem medicamentos naturais como os fitoterápicos e homeopáticos em 

detrimento dos sintéticos. Esses podem ser utilizados, quando necessário, sob a orientação 
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do médico veterinário. Nesses casos, o período de carência do medicamento alopático 

deve ser o dobro daquele legalmente estabelecido e cada animal pode ser medicado 

somente duas vezes na vida. 

Como todo sistema de produção existem algumas doenças que podem interferir 

na qualidade do produto, ocasionando perdas durante o processo. Assim a mastite além 

de causar prejuízos aos produtores, afeta diretamente o bem-estar animal, ocasionando a 

contaminação do leite bem como o descarte prematuro de animais.  

No próximo item abordaremos sobre a mastite bovina, relatando sua ocorrência, 

bem como sua forma de apresentação, citando os métodos de identificação que podemos 

utilizar na propriedade rural para identificação de seus agentes etiológicos. 
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3.        INTERFERÊNCIA DA MASTITE NA PRODUÇÃO LEITEIRA   

 De acordo com Brito et al. (2002), a mastite ou mamite como também é chamada, 

é uma inflamação da glândula mamária, que pode ser causada por microrganismos e suas 

toxinas, traumas físicos e agentes químicos irritantes. Sendo a invasão de microrganismos 

patógenos a etiologia mais comum. A inflamação que se desenvolve no interior do úbere 

tem como objetivo destruir ou neutralizar os agentes infeciosos e suas toxinas, para que 

as glândulas retornem a sua produção normal. Porém, as células epiteliais responsáveis 

pela síntese dos principais constituintes do leite podem ser destruídas, reduzindo a 

capacidade produtiva do animal. 

A mastite pode se manifestar na forma clínica ou subclínica. A mastite clinica 

possui sinais evidentes de inflamação, aparecimento de edemas, aumento de temperatura, 

endurecimento e dor na glândula mamária ou aparecimento de grumos, pus ou qualquer 

alteração das características do leite. Sendo seu diagnóstico possível através da avaliação 

do aspecto do leite contaminado (COSER et al., 2012). 

Na forma subclínica, não ocorrem mudanças visíveis no aspecto do leite ou do 

úbere. Caracteriza-se por alterações na composição do leite, tais como aumento na 

contagem de células somáticas (CCS), aumento nos teores de proteínas séricas; 

diminuição nos teores de caseína, lactose, gordura e cálcio do leite; fazendo com que haja 

menor rendimento na produção de seus derivados, além de diminuir o tempo de prateleira 

do produto (DIAS, 2007). 

Há uma grande variedade de agentes causadores da mastite bovina, incluindo 

bactérias, micoplasma, leveduras, fungos e algas. A maioria das infecções é causada por 

bactérias, um número limitado, dos gêneros Staphylococcus e Streptococcus e do grupo 

dos coliformes causa a maior parte das infecções (PAIVA e BRITO, 2009). 

Com relação ao Staphylococcus aureus, os organismos dessa espécie são a causa 

mais frequente de mastite subclínica e de doença clínica. Quartos mamários infectados 

são, porém, o principal reservatório desses microrganismos. A transmissão ocorre durante 

a ordenha, seja de um quarto para outro ou a partir de vacas ordenhadas previamente. Eles 

são facilmente transmitidos através do ordenhador, de tecidos usados na limpeza das tetas 

e equipamentos de ordenha, como os insufladores da teteira (BRITO e BRESSAN, 1996). 

De acordo com Dias (2007), a mastite pode ser classificada como contagiosa ou 

ambiental, fundamentados no momento da infecção: mastite de ordenha e mastite de 

ambiente. A primeira ocorre durante a ordenha enquanto a segunda se dá nos intervalos 
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entre as ordenhas. Na mastite contagiosa, os agentes causadores são patógenos cujo 

habitat preferencial é o interior da glândula mamária e a superfície dos tetos, sendo que o 

principal modo de transmissão ocorre no momento da ordenha. Na mastite ambiental a 

maioria das novas infecções ocorre durante o período entre ordenhas, embora também 

haja casos durante a ordenha. 

Considerando que os patógenos ambientais estão disseminados por diferentes 

locais, todas as categorias animais estão sob risco: vacas em lactação, vacas secas e 

novilhas. A maioria das infecções por Estreptococos ambientais tem duração menor que 

30 dias, e sua prevalência em qualquer período do ano raramente excede 10 a 15% do 

total de quartos de um rebanho (SIMÕES e OLIVEIRA, 2012). 

Os patógenos ambientais não estão adaptados à sobrevivência no hospedeiro e, 

por isso, normalmente, desencadeiam infecções clínicas. O grupo de patógenos da mastite 

ambiental é constituído de bactérias que estão presentes em várias fontes do ambiente da 

fazenda como água contaminada, fezes, solo e diversos materiais orgânicos usados como 

cama, animal propriamente dito, os equipamentos de ordenha e o homem (COSER et al., 

2012). 

Para Simões e Oliveira (2012), a incidência da mastite está relacionada, 

principalmente, ao manejo antes, durante e após a ordenha. Por isso a importância da 

conscientização do ordenhador, dos procedimentos adequados de ordenha, incluindo as 

formas corretas de higienização e desinfecção do ambiente, do animal, do profissional e 

de todos os utensílios utilizados na ordenha. A manutenção da ordenhadeira mecânica 

deve ser feita de acordo com a periodicidade e as recomendações do fabricante, sendo 

verificado desde o nível de óleo no reservatório, incluindo itens como a limpeza de todo 

equipamento de ordenha (FURLONG, 1994). 

A condução dos animais para a ordenha deve ser tranquila, sem agressões, os 

animais deverão ser ordenhados em uma sala limpa e arejada, os utensílios de ordenha 

previamente limpos. O principal objetivo do manejo de ordenha é que os tetos estejam 

limpos e secos antes da ordenha (DIAS, 2007). 

Estima-se que mais de 70% dos casos da doença são gerados por práticas erradas 

de ordenha, alguns fatores estão relacionados a higiene e manutenção das instalações 

como deficiências na higienização do úbere, instalações, ordenhador e utensílios 

utilizados na ordenha. Instalações construídas em local úmido, sem ação dos raios solares 

e sem ventilação, como também camas sujas e úmidas. Os fatores ligados à ordenhadeira 

mecânica, incluem falhas na manutenção ou mal funcionamento do sistema de vácuo, dos 
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pulsadores e peças de borrachas gastas, apresentando rachaduras, entre outros 

(BANDOCH e MELO, 2011). 

Há outros fatores ligados aos animais, e dentre eles os fatores genéticos: esfíncter 

das tetas em chuveirinho, úbere pêndulo. Idade das vacas: vacas velhas são mais 

propensas à enfermidade por relaxamento do esfíncter e perda da camada protetora de 

queratina. Estágio de lactação: a proporção de casos clínicos graves é maior no primeiro 

mês de lactação. Feridas ou úlceras nas tetas e úberes, como também presença de leite 

residual como resultado de ordenha incompleta (FURLONG, 1994). 

A detecção da mastite bovina mais utilizada é a contagem de células somáticas, 

exame físico do úbere, aparência do leite, o teste da Califórnia mastite e cultura 

bacteriana. A análise dos primeiros jatos de leite, permite detectar o leite anormal que, 

quando encontrado, deve ser descartado, pois pode apresentar alterações na coloração, 

grumos ou coágulos. Para identificar os agentes patológicos da mastite bovina são 

realizadas as culturas de amostras de leite obtidas de tetos individuais ou amostras 

compostas de todos os quartos de cada vaca, o que possibilitará introduzir métodos de 

controle e prevenção, e o monitoramento dos animais (BANDOCH e MELO, 2011). 

O California Mastitis Test - CMT deve ser realizado mensalmente, e com os 

animais reagentes deve-se estabelecer uma linha de ordenha, sendo que esta deve ser 

esquematizada, de modo que vacas que nunca apresentaram infecção sejam ordenhadas 

antes das que apresentaram infecções subclínicas (FURLONG, 1994). 

Outro teste realizado durante o processo de ordenha é o teste da caneca de fundo 

preto, cujo objetivo é diagnosticar a mastite clínica, em seguida realizar o pré-dipping, 

sendo os tetos secados com papel toalha. A recomendação no pós-ordenha é a imersão 

dos tetos em solução desinfetante (DIAS, 2007). 

Quanto ao envio de amostras, é importante para que o diagnóstico seja seguro e 

correto que as amostras de leite sejam coletadas assepticamente e em frascos estéreis, pois 

a contaminação das amostras de leite por microrganismos localizados no canal ou orifício 

dos tetos, ou por microrganismos do ambiente, é um problema para o diagnóstico (PAIVA 

e BRITO, 2009). 

De acordo com Coser et al. (2012), a mastite é uma das mais complexas e 

dispendiosas doenças da indústria leiteira, devido à sua alta prevalência e aos prejuízos 

que acarreta. Ao mesmo tempo, representa um risco potencial à saúde pública, em 

decorrência da eliminação de patógenos causadores de zoonoses e toxinas produzidas 

pelos microrganismos do leite.  
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Os prejuízos vão desde descarte precoce de animais, gastos com medicamentos, 

redução na produção, descarte de leite, além de poder levar o animal a morte. O leite 

proveniente de vacas infectadas apresenta modificação em sua composição química, 

alterando consequentemente suas características organolépticas, físicas, químicas e 

microbiológicas (LOPES et al. 2012). No entanto, os maiores prejuízos são causados pela 

mastite subclínica, pelo fato de esta ter caráter silencioso e não despertar tanto a atenção 

dos produtores (COSER et al., 2012). 

A redução na produção de leite devido à mastite clínica pode ser dividida em duas 

fases distintas: a primeira, considerada fase aguda, ocorre rápido declínio de produção 

logo após o aparecimento dos sintomas, seguido de rápida recuperação e dura em torno 

de seis dias. A queda na produção é de aproximadamente 30%, durante este período. Após 

a fase aguda, tem início outra fase com duração aproximada de 60 dias, na qual a produção 

ainda é abaixo do normal, podendo persistir até o final da lactação (SIMÕES e 

OLIVEIRA, 2012). 

O controle da mastite bovina é um dos pontos fundamentais para a manutenção 

da saúde pública, saúde animal e boa qualidade do leite (LANGONI, 1995). 

A mastite ocorre com frequência no rebanho leiteiro, mas é possível seu controle 

utilizando métodos alternativos e com menor impacto ambiental. Sobre isso veremos a 

seguir os métodos de controle da mastite na produção orgânica que podem ser utilizados 

pelos produtores de leite. 

 

3.1. Controle da mastite na produção agroecológica/ orgânica  

O sistema orgânico de produção promove melhorias com relação ao bem-estar 

animal durante as etapas de produção, pois respeita os aspectos fisiológicos, sociais e 

comportamentais dos animais. Anti-helmínticos, antibióticos e outros produtos 

farmacêuticos são normalmente substituídos por produtos fitoterápicos e homeopáticos 

(ROSSI e LEMOS, 2013). 

O termo homeopatia é originado das palavras em latim, Homeos, que significa 

“igual”, e Pathos, cujo significado é sofrimento. Em 1796, ano conhecido como marco 

inicial da homeopatia, Hahnemann publicou Ensaio sobre um novo princípio para 

averiguar os poderes curativos das substâncias medicinais, no qual descrevia seus 

experimentos com vegetais e outros elementos que causavam sintomas semelhantes às 

doenças que curavam.  A partir de 1805, ele passou a descrever seus experimentos com 
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medicamentos homeopáticos, testados em indivíduos sadios, estabelecendo um sistema 

terapêutico (GALDINO, 2009). 

Ao experimentar e observar no homem a substância medicamentosa quina, criou 

o primeiro medicamento homeopático, China officinallis, passando a emprega-la em seu 

sistema terapêutico estabelecido como Homeopatia. A proposta terapêutica 

hahnemanniana vincula a cura ao restabelecimento rápido, seguro e permanente da saúde 

ou à destruição total da doença em toda sua extensão, através do caminho mais curto, 

seguro e menos prejudicial. A partir da quina, Hahnemann estudou cerca de 60 

medicamentos, como o enxofre, o mercúrio, a belladona, a ipecacuanha, e o licopódio 

(HOELTZ, 2009). 

Assim como homeopatia humana, a homeopatia veterinária também tem o início 

da sua História com Hahnemann, quando ele tratou seu próprio cavalo de afecção ocular. 

A primeira publicação na área da Medicina Veterinária se deu em 1829, quando L. 

Brucher publicou um tratado sobre “O sistema homeopático para curar os equinos” 

(MITIDIERO, 2002). 

De acordo com Florião (2013), a homeopatia se destaca entre essas práticas 

terapêuticas, pois apresenta menor custo, sendo a aplicabilidade mais fácil e também não 

elimina resíduos de medicamentos. A prática homeopática contempla o bem-estar animal, 

uma vez que o medicamento pode ser fornecido na água, na ração ou sob a forma de 

diluições, não havendo necessidade de contenção dos animais. 

Para Pires et al. (2004), a aplicação da homeopatia na medicina veterinária tem 

apresentado excelentes resultados práticos e várias vantagens sobre a medicina oficial. 

Elencamos aqui algumas vantagens: 

a) Ação rápida e eficiente – existe a falsa crença de ser o medicamento 

homeopático de ação lenta. No entanto, já está comprovado que o tempo de reação do 

organismo é proporcional ao tempo da afecção, portanto diante de um processo agudo 

tem-se a resposta em poucas horas; 

  b) Ação sobre as patologias graves – outro grande preconceito diz que se deve 

usar a homeopatia nas afecções benignas sem risco de vida. Ao contrário, a rapidez da 

resposta do organismo ante o medicamento homeopático em casos de patologias agudas 

pode retirar o animal do perigo iminente em curto espaço de tempo. Na homeopatia 

veterinária não existe doença incurável, mas sim paciente incurável; 

  c) Ausência de saturação do organismo e de choque terapêutico – o medicamento 

quando é corretamente indicado e se prescrito na época exigida, age sempre. Todas as 
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vezes, e nas mesmas condições patológicas, ele determina o mesmo efeito curativo; 

  d) Lucratividade na produção – como a medicação homeopática é 

exclusivamente energética, posto que a partir da CH12 já não há matéria mensurável, é 

possível dizer que o risco do animal medicado transmitir para o leite, ovo, carne e demais 

subprodutos os medicamentos ingeridos, é nulo. Viabilizando o uso destes produtos para 

o consumo, o produtor continua a auferir lucros e garantir alimentos saudáveis para o 

consumidor, sem contar que os animais estão livres de intoxicações medicamentosas;  

  e) Custo menor e saúde maior – os lucros podem ser contabilizados também com 

relação aos baixos custos dos medicamentos, beneficiando o proprietário e o clínico, além 

de permitir a recuperação do organismo em curto período de tempo; 

  f) Fácil administração e ingestão – os remédios são preparados de acordo com a 

palatabilidade individual. Não há necessidade de ingerir grandes doses, que podem ser 

adicionados na água de beber sem alterar seu sabor: há também a facilidade de se 

ministrar doses únicas. Com isto é possível evitar o estresse ocasionado pela 

administração forçada da medicação oral, uso de seringas e demais manobras dolorosas. 

Além disto, o risco de acidente ao se lidar com animais violentos é reduzido, beneficiando 

o animal, o veterinário e seus auxiliares. 

Para todo o reino animal – a homeopatia é utilizada sem dificuldades em todas as 

espécies animais. Até mesmo os animais selvagens respondem muito bem ao tratamento 

(PIRES et al., 2004).  

A homeopatia é a opção terapêutica mais utilizada na mastite em propriedades 

orgânicas de diversos países (GALDINO, 2009). 

A homeopatia é viável nos tratamentos das mamites, tanto para animais puros, 

quanto para os mestiços. O medicamento homeopático age no organismo em três 

segmentos. O primeiro segmento usa-se um pool de medicamentos homeopáticos que 

possuem a função de proteger a glândula mamária, ativando sua ação de forma fisiológica. 

Já no segundo usa-se medicamentos homeopáticos que possuem uma ação sistêmica no 

animal, ativando suas defesas de forma que este animal produzirá anticorpos específicos 

contra os principais agentes etiológicos, com ação local no teto e/ou sistêmica. Desta 

forma impede-se a instalação da infecção por agentes etiológicos diversos; são os ditos 

medicamentos de fundo ou da personalidade da vaca. Já no último segmento usa-se 

medicamentos com a finalidade de produzir um combate específico, pois passa a 

informação ao animal doente dos principais agentes etiológicos da mastite; são os 

denominados nosódios, ou seja, medicamentos preparados com base no próprio agente 
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etiológico, resultando, desta forma, em imunidade específica (PIRES et al., 2004). 

Recomenda que os medicamentos homeopáticos devam ser usados de acordo com 

as características da infecção e do comportamento do animal, como pode ser visualizado 

no quadro 02. 

 

 



35 

 

  

Quadro 02: Medicamentos homeopáticos selecionados de acordo com as características da doença. 

 

Medicamentos Sintomas Dose 

 

Belladona 1 M 

Para mamite aguda pós-parto, úbere muito quente, vermelho e doloroso 

ao toque. Animais quentes, pulso rápido e forte. 

Uma dose de hora em hora: quatro doses 

Aconitum D6 Tratamento de rotina para todos os casos agudos, particularmente os que 

se desenvolveram após exposição ao vento frio e seco. Alivia tensão e 

ansiedade. 

Uma dose a cada meia hora: seis doses 

Appis mellifera 6 CH   Indicado para novilhas de primeira cria com edema de úbere. A veia 

mamária intumescida. 

Uma dose de três em três horas: quatro doses 

 
 

Bryonia alba 30 CH Indicado para úberes inchados e muito duros. Dor menos intensa com 

compressão.  Animal frequentemente deitado. Muito bom para casos 

crônicos como fibrose. 

Casos agudos: uma dose de quatro em quatro horas: quatro 

doses. 

Casos crônicos: uma dose duas vezes por semana durante um 

mês. 

Arnica montana 30 CIH Para mamites traumáticas. Deve-se observar sangue na secreção. Três doses por dia durante três dias 

Bellis perennis 6 CH Como nos casos de arnica, porém com feridas mais profundas. Três doses por dia durante quatro dias 

Phytolacca 30 CH Muito usado para casos clínicos com leite salgado e coagulado e para 
casos crônicos com pequenos coágulos no meio da lactação. 

Clínico: três vezes/dia durante três dias seguido por uma 
dose/dia durante quatro dias Crônico: uma dose cada três 

horas: quatro doses 

Urtica urens D6 Para casos clínicos nos quais o edema forma placas até o períneo. Uma dose/hora: quatro doses 

Sulfur + silica + Carbo 

vegetalis 

Mamite clínica e subclínica. Inchaço geralmente grande e leite amarelado, 

principalmente no primeiro jato. 

Três doses por dia durante três dias. 

Hepar sulphur D6 Auxilia na supuração e limpeza do úbere em casos de mamite de verão 

(Ar. pyogenes). 

Uma dose a cada três horas:  quatro doses. Uma ou duas doses 

em diluições maiores, depois de o úbere estar bom 

Silícea terra 200 CH Também usada para mamites de verão com abcesso purulento. Duas doses por semana durante quatro semanas 

Ipeca 30 CH Excelente para casos de hemorragia interna com sangue no leite. Três doses por dia durante três dias 

Fonte: MacLeod (1981, apud PIRES et al., 2004, p. 31). 
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Entre os medicamentos descritos na matéria médica, um dos mais utilizados no 

mundo para o tratamento da mastite bovina é a Phytolacca decandra. Esse medicamento 

tem ação importante sobre mucosas e glândulas, predominantemente as mamárias. Age 

em muitas das suas afecções, inclusive na mastite, quando as glândulas estão 

edemaciadas, duras e doloridas. Pode ser útil para casos com tendência a supuração, 

fissuras e galactorreia. É também usado em casos de lactação escassa e no auxílio da 

ordenha (GALDINO, 2009). 

O processo de cura pela homeopatia é diferente do convencional, portanto, 

resultados como aumento nos valores de CCS em vacas de leite, nos primeiros meses de 

uso dos medicamentos homeopáticos, são comuns e até esperados, em função da reação 

do organismo que antecede a cura (FLORIÃO, 2013). 

Nos quadros de mastite clínica, indica-se o tratamento à base de homeopatia por 

via oral, argila ou fitoterapia, condutas alternativas à terapêutica com antimicrobianos. 

Ao tratamento adjuvante com massagem do úbere por via tópica, utilizando pomadas à 

base de própolis ou beladona com associação de plantas com fins medicinais como a 

camomila, a tanchagem ou tansagem, a babosa, entre outras (TRONCARELLI et al., 

2013). 

Os medicamentos homeopáticos possuem baixo custo, tornando-se assim 

economicamente viáveis, além de auxiliar o organismo no processo de debelar a infecção 

pela atividade de seu próprio sistema imunológico. Esses medicamentos não geram 

resíduos em produtos de origem animal, como o leite, trazendo vantagens financeiras ao 

produtor e vantagens relativas à saúde do consumidor (GALDINO, 2009). 

Assim como os produtos homeopáticos, os fitoterápicos também são utilizados 

para uso nos animais no controle e tratamento de diversas doenças incluindo a mastite. 

A fitoterapia é a ciência que utiliza as plantas para a prevenção e tratamento de 

diversas doenças. Geralmente as partes utilizadas são: cascas, folhas, raízes, frutos e 

sementes, sendo utilizada na forma de infusão, decocção, cataplasma, sumo, maceração, 

óleos, extratos (BARBOSA, 2011). 

Responsável por abrigar 22% da biodiversidade do planeta, o Brasil contribui com 

algo em torno de 270 milhões de dólares, o que corresponde a 5% do mercado de 

medicamentos, sendo um setor importante na diversificação da agricultura familiar, com 

exploração sustentável de espécies nativas ou cultivadas (SCHUCH, 2007). Segundo 

Barbosa (2011), o Brasil possui mais de 55 mil espécies vegetais catalogadas, num total 
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estimado de 350 a 500 mil espécies, porém o mercado nacional é carente de produtos que 

tenham passado por um processo de validação e comprovação científica de sua eficácia. 

Inúmeras plantas têm sido empregadas tanto no controle quanto no tratamento da 

mastite, pesquisadores de diversos países tem buscado plantas que apresentem ação 

antibacteriana (SCHUCH, 2007). 

Estudos relatando o uso de cinamaldeído com método alternativo por via 

intramamária, apresentou resultados satisfatórios, a infusão de manjericão na glândula 

mamária de vacas com mastite subclínica, resultou na redução da contagem total de 

bactérias, já o Neen (Azadirachta indica) por sua vez, na utilização por infusão do extrato 

hidro-metanólico da semente por via intramamária apresentou ação anti-inflamatória, 

antibacteriana, com redução significativa na contagem de células somáticas (SCHMITH 

et al., 2015). 

Relatado por Schuch (2007), em 2001 um estudo possibilitou a identificação de 

45 plantas em diferentes extratos que quando utilizadas sozinhas ou associadas tiveram 

atividade contra bactérias Gram positivas e Gram negativas em várias delas. Em outro 

trabalho no ano de 2005 o extrato hidro alcoólico de 17 plantas nativas brasileiras foi 

estudado, destacando-se a Stryphnodendron adstringens (barbatimão) e Eugenia uniflora 

(pitangueira) que atuaram sobre a Escherichia colli.  

Diversas espécies de eucalipto, Eucalyptus sp tem demonstrado atividade 

antimicrobiana, sendo as considerados mais eficazes E. globulus, E. maculata, E. 

botyroide. Porém, nenhum dos extratos testados atua contra E. coli. A Braccharis trimera 

(Less) conhecida popularmente como carqueja, apresentou atividade antibacteriana, anti-

inflamatória, analgésica com ação bactericida e bacteriostática. O carrapicho, também 

conhecido como picão preto, o Bidens pilosa, apresenta atividade antibacteriana; sendo 

que a erva de bicho, cataia (Polygonum punctatum) muito utilizado como fitoterápico de 

uso popular, possui alta atividade antibacteriana e antifúngica (SCHUCH, 2007). 

O extrato hidroalcóolico da Tagetes minuta foi utilizado na antissepsia pós 

ordenha dos tetos com eficácia (SCHMITH et al., 2015). Foi relatado por Schuch (2007), 

a ação antibacteriana de Tagetes minuta (cravo de defunto), onde o extrato inativou 

Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Escherichia colli e Salmonella gallinarum; 

do mesmo modo o óleo de salvia (Salvia officinalis), num estudo com 100 amostras 

bacterianas, inibiu 94 das amostras testadas, sendo a maioria gram negativas. 

Bem como o extrato de Tagetes minuta, o extrato da Linum usitatissimun, 

conhecida como linhaça vem sendo empregado na proporção de 1:10 (g/ml) na forma de 
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mucilagem, usada no pós dipping, foi comprovadamente eficaz no controle da mastite, 

com componentes antibacterianos e potente atividade frente as bactérias Staphylococus 

sp, Streptococcus sp (SCHIAVON, 2011). 

Segundo Romero (2011), o linho, cuja semente é a linhaça, também conhecida 

como linhaça dourada, tem sido amplamente utilizada na medicina veterinária, o 

fornecimento de grãos inteiros na dieta dos animais em lactação, resultou no aumento dos 

teores de ácidos graxos e omêga-3 no leite, com aumento significativo na produção. 

Outro produto utilizado na medicina veterinária que apresentou resultados 

satisfatórios é a própolis sendo relatado em diversos trabalhos, onde o extrato 

demonstrou-se eficaz contra bactérias Gram positivas, também os casos de mastite clínica 

onde o agente causador encontrado foi o Staphylococcus sp e Candida, Escherichia colli 

ou Streptococcus sp, com alta taxa de recuperação (SCHUCH, 2007). 

Relatado por Troncarelli et al. (2013), a própolis nano estrutura apresenta ação 

antimicrobiana com alto índice de sensibilidade (85,2% a 100%), quando testada através 

de antibiograma na cultura de Staphylococcus e Streptococcus sp.  

Segundo Loguercio et al. (2006), concluíram que a própolis apresentou bastante 

eficácia na mastite causada por microrganismos resistentes aos antimicrobianos 

convencionais, comprovando efeito sobre o Staphylococcus coagulase positivo e 

Streptococcus sp, tendo demonstrando percentuais superiores ou semelhantes aos 

antimicrobianos utilizados comumente no tratamento desta enfermidade.   

O extrato de própolis também foi testado no pós-ordenha, com resultado na 

redução da incidência de mastite clínica e diminuição na duração do curso clínico destes 

casos, sendo possível produzir leite com qualidade, substituindo os desinfetantes 

químicos comercias por extratos crus de plantas e tratamentos com produtos naturais 

(própolis), aliado às práticas de manejo higiênico sanitárias (SCHUCH, 2007). 

Até pouco tempo a prescrição de fitoterápicos não era aceita pelos próprios 

cientistas sob alegação de ser considerada uma medicina inferior, este conceito está sendo 

modificado à medida que profissionais utilizam produtos naturais com base científica 

comprovada (BARBOSA, 2011). 

A utilização de fitoterápicos evita o uso indiscriminado de antibióticos, que podem 

gerar resíduos no leite, impossibilitando seu consumo, os fitoterápicos por sua vez não 

apresentam este risco. O uso indiscriminado do tratamento com antibióticos ocasiona 

problemas como a resistência bacteriana, fonte de resíduos no leite e por consequência 

medicamentos são banidos em decorrência da resistência (SCHMITH et al., 2015). 
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Neste capítulo foi possível verificar os agentes causadores da mastite, bem como 

os prejuízos ocasionados pela doença, principalmente ao que se refere ao bem-estar 

animal; e os métodos homeopáticos, fitoterápicos utilizados no controle da mesma. Na 

próxima secção apresentamos e analisamos o controle da mastite em propriedades 

camponesas agroecológicas certificadas nos municípios de Laranjeiras do Sul e Rio 

Bonito do Iguaçu. 
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4.  PROPRIEDADES CAMPONESAS AGROECOLÓGICAS DE 

PRODUÇÃO DE LEITE E O CONTROLE DA MASTITE NOS MUNICÍPIOS DE 

LARANJEIRAS DO SUL E RIO BONITO DO IGUAÇU   

 Este estudo tem como cenário os municípios de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do 

Iguaçu, que fazem parte do Território da Cantuquiriguaçu, que além desses dois municípios, 

contemplam ainda mais 18 municípios, sendo eles: Campo Bonito, Candói, Cantagalo, 

Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, 

Guaraniaçu, Ibema, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do 

Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond.  Onze municípios que 

compõem o território possuem famílias assentadas da reforma agrária, sendo 2.913 famílias 

que ocupam 71 mil hectares, o que corresponde a 20% da área de assentamentos do estado 

(CHRISTOFFOLI e SANTOS, 2015). 

  Dentre os municípios pertencentes a região da Cantuquiriguaçu, destacamos o 

município de Laranjeiras do Sul, então localizado com posição geográfica de: Altitude 

(metros) 840 Latitude 25 º 24 ' 28 '' S Longitude 52 º 24 ' 58 '' W e o município de Rio 

Bonito do Iguaçu está localizado com posição geográfica de 700 Latitude 25 º 29 ' 26 '' S 

Longitude 52 º 31 ' 33 '' W (Mapa 02). 

 O município de Laranjeiras do Sul possui rebanho bovino de 54,684 animais entre 

gado de corte e gado leiteiro, com produção de 36,500 litros de leite, resultando em 

R$ 41.500,00 de renda aos produtores; de forma semelhante o município de Rio Bonito 

do Iguaçu possui rebanho de bovinos com 57,328 animais, sendo que a produção de leite 

representa 54,410 mil litros gerando uma renda de R$ 63. 722,00, sendo que o município 

abriga o maior assentamento da América Latina, o Assentamento Ireno Alves dos Santos 

(PNUD, 2016). 
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MAPA 02 – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL E RIO BONITO DO IGUAÇU 

Organização Rech (2018). Elaboração: Elizandro Fiuza Aquino (2018). 
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 Este território apresenta como característica uma diversidade sócio, étnica 

populacional com a presença de grupos de camponeses com e sem-terra, atingidos por 

barragens, indígenas, quilombolas entre outros. As áreas ocupadas pelas aldeias indígenas 

e pequenos agricultores são pequenos terrenos de relevo ondulado e as formações florestais 

possibilitaram atividades voltadas a extração madeireira; as áreas planas viabilizaram a 

exploração agrícola e pecuária. No território de Cantuquiriguaçu a agricultura 

predominante é de modo convencional, dando ênfase para o cultivo de feijão, milho e soja, 

fator limitante para os camponeses ali estabelecidos (STURMER, 2016). 

 No ano de 1999 no município de Laranjeiras do Sul, em virtude da desapropriação 

pelo INCRA da fazenda Rio do Leão foram beneficiadas 74 famílias, formando o 

assentamento 8 de junho. No ano de 2005 através de projetos governamentais a associação 

8 de junho recebeu equipamentos para uma cozinha comunitária, sendo que de início a 

produção atendia à comunidade, posteriormente seguiu atendendo ao Programa Aquisição 

de Alimentos (PAA). Após 2007 a associação 8 de junho sofreu alterações necessárias e se 

constituiu a Cooperativa Agroindustrial 08 de Junho – COPERJUNHO (CONDETEC, 

2009). 

 A cooperativa desenvolve diversos serviços à comunidade, dentre eles a produção 

de medicamentos homeopáticos através do laboratório de homeopatia. No ano de 2012 a 

cooperativa foi contemplada, através de um projeto enviado à Nestlé, vindo a receber o 

prêmio de criação de valor compartilhado, no que resultou a construção do laboratório. O 

projeto veio beneficiar os assentados, proporcionando o melhoramento do rebanho, 

melhoria na qualidade do leite para a indústria e introdução de técnicas de produção 

sustentáveis.  Foi de grande incentivo para alavancar a cadeia produtiva de leite orgânico 

na região. Com este laboratório a produção de medicamentos homeopáticos, para uso 

animal, foi ampliada, oferecendo melhores condições e auxiliando na capacitação dos 

produtores (CONDETEC, 2009). 

 Organizações como o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimentos 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), num trabalho em conjunto com instituições 

como o Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia 

(CEAGRO) desenvolvem iniciativas ligadas a produção orgânica e a agroecologia, 

beneficiando diretamente os produtores rurais engajados (CEAGRO, 2011). 
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  No ano de 2010 foram cedidos três lotes para a construção da UFFS6, passando o 

assentamento a contemplar 71 famílias. Com a consolidação do assentamento, as famílias 

se instalaram nos lotes iniciando as práticas de produção agropecuária, com enfoque na 

produção de grãos e leite (CEAGRO, 2011). 

  

  4. 1 A vocação camponesa do território e o apoio técnico e político da organização 

contribuindo com o modelo de produção de leite agroecológico  

 Para este estudo, conforme já definidos nos procedimentos metodológicos, foram 

sete produtores camponeses, produtores de leite agroecológico certificado dos municípios 

de Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu. Este estudo ocorreu durante os anos de 2016 

e 2017.   

   Para o Engenheiro Agrônomo e técnico na CEAGRO, Leonardo Xavier7 (2018), a 

opção desses sete produtores em aderir ao modelo de produção agroecológico, na região 

Cantuquiriguaçu, ocorreu em razão da vocação da cultura camponesa de trabalhar a 

diversificação, em poder escolher viver no campo “vida de camponês”. Outro fator levantado 

pelo técnico, no caso do Acampamento Recanto da Natureza, situado no município de 

Laranjeiras do Sul, foi o “motivador político”, posto que a região apresenta forte presença de 

organizações que estimulam esse modelo, tais como: Assentamento 8 de junho, CEAGRO, 

MST, COPAIA (Cooperativa Agroecológica Ireno Alves).    

Segundo Christoffoli et al. (2015), na região da Cantuquiriguaçu, ficou claro 

dentre os pontos fortes considerados como motivadores no processo de transição, no 

sentido da adoção ou não de práticas agroecológicas, o “convencimento ideológico”, a 

percepção dos aspectos negativos ligados à saúde e os impactos ambientais causados por 

uma agricultura baseada na utilização de agrotóxicos e produtos transgênicos 

extremamente prejudiciais ao meio ambiente. No que tange os aspectos econômicos, se 

deve ao insucesso do modelo produtivista extremamente dependente de insumos 

externos, posto que na produção camponesa o produtor tem maior autonomia.  

  Os técnicos entrevistados levantam também que as cooperativas citadas 

desempenham um papel importante para esse modelo. Muitos recursos são obtidos através 

de projetos governamentais, como, por exemplo, na região do Rio Bonito do Iguaçu, a 

cooperativa COPAIA foi responsável pela aquisição de equipamentos para ensileiradeira, 

                                                             
6 UFFS: Universidade Federal da Fronteira Sul. 
7 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018.  



44 

 

  

que beneficia os produtores de modo a realizar o melhor aproveitamento da pastagem, que 

em alguns casos não foi consumida pelos animais. Desta forma o feno produzido serve para 

alimentar os bezerros nas propriedades, contribuindo também para diminuir a incidência de 

casos de diarreias.  

 Segundo Christoffoli et al. (2015), no território Cantuquiriguaçu, diversas 

iniciativas ligadas a agroecologia e ao desenvolvimento regional tem sido implantadas, 

sendo impulsionadas por diferentes movimentos sociais, visando conversão da matriz 

produtiva da região. 

 As propriedades camponesas agroecológicas referentes à pesquisa estão no 

município de Laranjeiras do Sul, situadas no Acampamento Recanto da Natureza; em Rio 

Bonito do Iguaçu, eles estão situados no Assentamento Ireno Alves dos Santos, na 

comunidade Nossa Senhora Aparecida e na comunidade Nova Conquista (Mapa 03). 
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 MAPA 03 – LOCALIZAÇÃO ONDE AS PROPRIEDADES ESTUDADAS ESTÃO INSERIDAS 

Organização Rech (2018). Elaboração: Elizandro Fiuza Aquino (2018). 
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 Cada propriedade rural é de aproximadamente 12,75 hectares que são distribuídos 

entre: a) lavouras para plantio de milho, feijão, arroz, tubérculos (mandioca, batata doce, 

batatinha), b) área de pastagem, c) Área residencial contemplando a residência, espaço 

para produção de hortaliças, fruticultura e instalações para criação de animais domésticos 

(aves, bezerros, suínos). 

 O tamanho dos estabelecimentos possui semelhanças de área, com 

aproximadamente 14 hectares em média, inferior ao tamanho de um módulo fiscal8 dos 

municípios. 

 Essas propriedades são acompanhadas pelos técnicos da CEAGRO (Centro de 

Desenvolvimento e Capacitação em Agroecologia), principalmente na atividade leiteira, 

sendo orientados na utilização de homeopatia, manejo animal e pastagens, entre outras 

orientações técnicas.  

 Conforme relato dos técnicos do CEAGRO, 100% das propriedades são 

certificadas pela rede ECOVIDA, há mais de 5 anos, com diferencial de uma que possui 

certificação a mais de 8 anos. Os produtores após certificação recebem vistoria anual da 

certificadora que é essencial pois garante ao consumidor que o produto atende as normas 

de produção.   

 A transição do modo convencional para o modo agroecológico na produção de 

leite, demanda tempo, sendo que ocorre interna e externamente ao sistema, passando por 

processos graduais, os quais buscam desde a redução quanto ao uso de insumos químicos, 

passando pela substituição destes, com a finalidade de condução ao modo “equilibrado”9 

da biodiversidade, em todo sistema produtivo, de maneira sustentável. De forma externa 

busca ampliar a consciência pública, organizar a infraestrutura e os mercados, provocando 

mudanças no ensino, pesquisa e extensão, auxiliando na formulação de políticas públicas 

integradas (SOARES et al., 2006). 

 Dentre os motivos desta migração do modo de produção convencional para o 

modo de produção orgânico os produtores citaram: a) qualidade de vida; b) produzir 

                                                             
8 Módulo fiscal: é uma unidade de medida em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada 

município, levando em conta o tipo de exploração, a renda obtida do tipo de exploração predominante, 

outras explorações existentes no município. A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o 

município onde está localizada a propriedade (EMBRAPA, 2017). 
9 Pensando que todo equilíbrio é dinâmico, conforme inclusive o que preconiza Samuel Hahnemann no 

Organon (Cf. VIJNOVSKY, 1983)  
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alimentos sem agrotóxicos; c) produzir alimentos saudáveis gastando menos; d) 

motivação política. 

  De acordo com os produtores entrevistados as dificuldades enfrentadas para 

iniciar e se manter no processo de produção agroecológica são: a) o tempo necessário para 

recuperar o solo degradado; b) retorno financeiro; e c) sanidade dos animais e as barreiras 

sanitárias. Durante as entrevistas os produtores relataram que, no período de transição 

tiveram dificuldade na recuperação do solo degradado, principalmente pela contaminação 

do solo devido ao uso de agrotóxicos utilizados durante o plantio das culturas; dado o 

residual dos fertilizantes, que por consequência afetou diretamente na pastagem, 

comprometendo a sustentabilidade da propriedade. Nas pastagens a degradação ocorreu 

devido a concentração dos animais em determinadas áreas, não oferecendo condições da 

pastagem se recuperar.   

 Outra dificuldade enfrentada na transição se refere a questão financeira, uma vez 

que necessitam de capital para investir; no sistema convencional o retorno financeiro é 

citado como sendo mais rápido, na produção agroecológica o custo de produção é menor 

uma vez que utilizam os recursos disponíveis no ambiente. 

 Segundo Marques (2008), tem-se observado entre os camponeses grande 

criatividade e capacidade em prover recursos em situações limitadas, utilizando 

inclusive os recursos produtivos de que dispõe, principalmente o trabalho. Cada grupo 

do campesinato local apresenta um tipo criativo de trabalho, segundo seu modo de 

relação sociedade – natureza, sua relação com a terra.  

 Em 100% das propriedades agroecológicas é evidente a presença de barreiras 

sanitárias (figura 1), geralmente construídas nas divisas de lotes, compostas pelos mais 

diversos tipos de arbustos, consideradas necessárias entre as propriedades; posto que os 

vizinhos produzem de modo convencional e muitos utilizam agrotóxicos, sendo que estes 

podem deixar resíduos químicos nos alimentos produzidos. Outro problema são os insetos 

que são levados pelo vento entre propriedades, dificultando o controle de ectoparasitas. 
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FIGURA 1. Barreiras sanitárias nas divisas de lotes (2016). 

 Em 100% das propriedades agroecológicas camponesas não é utilizado 

agrotóxicos há mais de 5 anos; desde que as propriedades realizaram o processo de 

conversão, sendo utilizado produtos alternativos, produtos homeopáticos e fitoterápicos 

na produção e controle de doenças.  

 Quanto a produção de leite agroecológico, as propriedades estudadas obedecem 

aos padrões determinados pela legislação, segundo os requisitos de utilização referente 

ao uso de produtos homeopáticos e fitoterápicos em 100% das propriedades.  

  

 4.2 Controle da mastite corresponde diretamente com o modo viver e produzir 

camponês  

 O estudo revelou que conforme depoimento dos camponeses em nenhuma 

propriedade há mais de cinco anos ocorre caso de mastite clínica. Entendida por eles 

como: a) inflamação do úbere; b) leite que apresenta grumos; c) leite salgado; d) infecção 

no teto, e) úbere empedrado. 

      Conforme a pesquisa esse resultado está associado aos seguintes componentes que 

descreveremos em seguida: 1) o papel da família na condução da propriedade e a 

importância da mulher na produção leiteira; 2) a composição do rebanho e manejo da 

ordenha; 3) a alimentação e o Sistema Rotacionado Voisin e 4) a utilização de produtos 

homeopáticos e fitoterápicos no tratamento animal.  
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 Ibagy (2013), publicou em seu trabalho onde avaliava 30 unidades de produção 

de leite em transição, conversão e ou certificado como orgânico na região do Oeste de 

Santa Catarina e Noroeste do Paraná, no que diz respeito a qualidade do leite não houve 

diferenças médias entre as CCS e CBT entre os grupos, obedecendo a IN 51, porem estas 

propriedades possuem dificuldades em fornecer alimentos aos animais que estejam de 

acordo com a IN 46 o que dificulta a conversão orgânica.   

 

 4.2.1 O papel da família na condução da propriedade e a importância da mulher 

na produção leiteira  

   Na realização dos trabalhos nas propriedades, a participação do casal foi 

evidenciada em todas as entrevistas.  O fato de ambos trabalharem com a atividade leiteira 

e participarem das entrevistas permitiu obter um número maior de informações. A mulher 

desempenha papel fundamental nas atividades da unidade produtiva, sendo que em 80% 

das propriedades a mulher desempenha a principal função na ordenha e trato dos animais; 

já o homem neste caso fica com o trabalho considerado mais pesado, auxiliando na 

atividade. Com exceção de um caso onde havia somente um homem na propriedade, 

sendo o mesmo responsável pela execução de todas as tarefas. Nota-se que as mulheres 

camponesas têm mais cuidado com a higiene no manuseio dos equipamentos e também 

tem mais carinho na tarefa diária com os animais. Neste caso, a observação do campo 

evidenciou que os locais de ordenha onde foi possível perceber presença da mulher na 

atividade, havia organização e higiene. Esta observação vem ao encontro dos estudos de 

Shanin (2008) que ressalta a divisão do trabalho entre o casal e a importância da mulher 

na família camponesa.  

 O número de pessoas nas 7 propriedades estudadas variou entre: 75% (entre 3 a 4 

pessoas) 15% (duas pessoas) 10% (uma pessoa). A composição das famílias é semelhante 

aos demais sistemas, sendo composta por pai, mãe, filhos, algumas destas com netos. 

 Entre as famílias entrevistadas a faixa etária variou, sendo que encontramos 

núcleo familiar com crianças com menos de um ano e até idosos de sessenta e cinco anos; 

entretanto a maior prevalência de faixa etária esteve entre trinta a cinquenta anos. A 

variação de idades entre as mulheres entrevistadas compreende entre 15 a 50 anos. Já a 

idade dos homens, variou entre 14 a 65 anos.  
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 Outro aspecto identificado foi que em apenas quatro das sete propriedades 

estudadas, os filhos permanecem morando nas unidades produtivas e auxiliam na 

atividade leiteira e também nos afazeres diários. Nas demais, os filhos não residem mais 

com o casal, saíram de casa para estudar ou formaram novo núcleo familiar. O êxodo rural 

de jovens também se manifesta no grupo pesquisado. A continuidade na atividade leiteira 

fica comprometida, uma vez que os filhos nem sempre retornam à propriedade após se 

formarem. 

 Muitas vezes, por falta de mão-de-obra a realização de outras atividades 

importantes na agricultura camponesa/familiar, como por exemplo a produção de 

hortaliças, não é desenvolvida na propriedade, pois a atividade leiteira exige grande 

dedicação e cuidados. Contudo, diversos produtores conseguem manter no mínimo mais 

duas atividades para complementar a renda familiar, como, por exemplo, a fruticultura e 

derivados lácteos.  Os dados levantados vêm ao encontro dos estudos de Oliveira (2016), 

que corrobora com esta pesquisa quando informa que na região da Cantuquiriguaçu a 

mão-de-obra utilizada na atividade leiteira é familiar; porém o êxodo rural de jovens está 

presente em algumas propriedades, por diferentes motivos, dentre eles, formação de nova 

família, afastamento de casa para estudar.  

  A pesquisa evidência, dentro do grupo estudado, um fator importante que é a boa 

relação existente entre os comunitários, com realização de trabalhos em parcerias, troca 

de dias trabalhados entre as famílias e os mutirões. Desta forma é possível realizar as 

atividades existentes nas propriedades até mesmo naquelas em que os produtores não 

possuem maquinário para explorar a atividade. As associações comunitárias também 

contribuem nas propriedades, no preparo do solo, fornecendo o maquinário e geralmente 

o produtor paga pelo serviço prestado pela associação, por hora / máquina.   

 Na atividade leiteira o rebanho possui em média sete vacas em produção, sendo 

um número pequeno de animais, e por ser unidades produtivas familiares, a área é 

reduzida e os recursos financeiros e mão-de-obra limitada. Identificou-se entre os 

entrevistados que estas propriedades produzem leite há mais de 15 anos, sendo que este 

tempo se refere ao início da atividade, independente da propriedade ser certificada. Em 

100% das propriedades a certificação ocorreu há mais de cinco anos, sendo que uma 

propriedade possui certificação há mais de nove anos. 
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 A renda obtida do leite é a principal fonte de renda das propriedades, 

aproximadamente 55,53% da renda mensal, sendo complementada pela diversificação da 

produção através da comercialização de produtos como feijão, hortaliças, frutas, 

mandioca, milho, batata doce, arroz entre outros, principalmente na feira municipal, e na 

participação de programas federais, como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 

e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

 Outra característica dos produtores camponeses agroecológicos é armazenarem as 

sementes de um ano para o outro, para serem utilizadas no próximo plantio; em alguns 

casos é comum a troca de sementes crioulas (principalmente milho e feijão) entre estes 

produtores. Outro fato é importante nas decisões do grupo, é o não interesse em adquirir 

financiamento, principalmente para não comprometerem a renda. Nesse sentido, o modelo 

de produção agroecológico se aproxima do camponês ao qual Ploeg (2008) se refere – um 

modo específico de fazer agricultura, ampliando e aplicando seus conhecimentos, com 

um modelo de relação sociedade-natureza baseada no respeito ao seu ambiente natural. 

 Estes produtores desenvolvem suas atividades de produção com recursos 

limitados, não utilizam adubos químicos, e recorrem a um modo de produção respeitando 

o meio ambiente e extraindo o necessário para sua sobrevivência, o que difere do modo 

capitalista, que busca produtividade e lucro.  

 Neste mesmo raciocínio, Caporal (2009) relata que a agroecologia busca 

integrar os saberes históricos dos agricultores com os conhecimentos de diferentes 

ciências, de forma a compreender, analisar e criticar o atual modelo de agricultura, 

buscando novas estratégias para o desenvolvimento rural e de forma transdisciplinar 

uma agricultura mais sustentável. 

 

 4.2.2 Composição do rebanho e manejo da ordenha   

 A composição do rebanho leiteiro é de predominância Jersey, porém existe 

animais cruzados entre jersey e holandês (Figura 2), como também a existência de animais 

com duplo propósito, que são os animais mestiçados com gado zebu “bos indicus”. Estes 

últimos além da rusticidade na produção de leite, os animais machos são vendidos para a 
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abate de carne, conforme afirma o técnico Vieira10. O total dos animais existente nessas 

propriedades   não ultrapassa o número de 30 animais.  

 

FIGURA 2. Animais pertencentes a família Freitas (2017). 

 Durante a noite os animais de produção são mantidos no piquete, sendo visível a 

tranquilidade como os agricultores conduzem os animais da pastagem; nas primeiras 

horas do dia os animais são trazidos do piquete até o local de ordenha, estabelecendo uma 

sequência de procedimentos. Ao executarem esta tarefa diária permitem aos animais 

defecarem durante o trajeto o que diminui a contaminação no local de ordenha durante 

o procedimento, sendo uma das práticas de manejo adotadas com os animais em 100% 

das propriedades agroecológicas pesquisadas. 

As instalações existentes são rústicas, simples (Figura 3). São estábulos de 

madeira adaptados para a ordenha, posto que cinco propriedades realizaram adaptações 

estruturais em seus barracões, como, por exemplo, a construção de piso bruto, 

implantação de cochos de madeira, de forma que o local é usado tanto para ordenha dos 

animais, quanto para alimentá-los durante o processo de ordenha. Nestas propriedades a 

limpeza do local é feita utilizando água para lavar o local de ordenha. Este é lavado a 

princípio uma vez na semana ou quando haja necessidade, evitando que o local fique 

úmido.  

                                                             
10 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
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FIGURA 3. Instalações na propriedade da família Scarci (2017). 

 

  Em duas propriedades o local de ordenha é um barracão de chão batido, quando 

o animal defeca é retirado as fezes com pá e varredura do local com vassoura feita de 

guanxuma (Sida rhombifolia L.) ou de outros arbustos existentes na propriedade. O 

esterco do local de ordenha é retirado, amontoado a céu aberto para produção de 

compostagem sendo reutilizado na adubação da horta, no pomar ou outras áreas das 

propriedades. A organização no local de ordenha fica mais evidente nas propriedades 

onde a mulher executa a tarefa de ordenha e a limpeza com os utensílios. O papel do 

ordenhador é considerado essencial, pois é ele que trabalha diretamente com os animais, 

respeitando o ciclo de cada indivíduo. 

Quanto a realização da ordenha: em 100% das propriedades é realizada duas vezes 

ao dia, sendo que 75% das propriedades utiliza ordenha mecânica (Figura 4) e 25% 

ordenha manual, na ordenha mecânica é feito pelo modo balde ao pé. 
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FIGURA 4. Ordenha mecânica (2017). 

 

 Assim que os animais adentram a sala de ordenha, é realizado a limpeza dos tetos, 

com água e a secagem feita com pano, somente em duas propriedades os tetos são secos 

com papel toalha. O procedimento de lavagem do úbere e tetos  chama a atenção, uma 

vez que nem todos realizam a lavagem dos tetos com água,  sendo que  em algumas 

propriedades realizam essa limpeza com pano úmido,  quando da inexistência de 

resíduos orgânicos aderidos a pele, como restos de esterco e barro; do ponto de vista 

sanitário estaria errado, porém, pelos produtores, na inexistência destes resíduos esse 

procedimento é realizado tirando somente a sujeira visível nos tetos e não havendo 

necessidade de molhar os tetos do animal, o que contraia o saber cientifico. 

 Posterior a limpeza dos tetos, é realizado o teste da caneca de fundo preto e o teste 

CMT (California Mastitis Test), sendo que no grupo estudado, 80% dos produtores não 

realiza os testes diariamente. 
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 Conforme Vieira11 (2018) “Uma parte dos agricultores fazem o teste da caneca, 

outra parte as vezes não faz, não por falta de incentivo, as vezes ele prioriza em fazer a 

ordenha, por questão de tempo mesmo, pela correria, por ter muitas atividades”. 

 A produção de leite é variável, entre 20 litros/dia até 100 litros/dia, com suas 

diferenças estruturais e de rebanho, influenciado pela época do ano. A média de produção 

diária por animal no sistema orgânico apresentou como resultado 7,8 litros de leite/vaca, 

aproximadamente 50 litros/dia. Este valor se justifica dado a alimentação ser a pasto e em 

pequena quantidade os animais recebem complementação alimentar através da utilização 

de mandioca, milho e silagem. Essas informações corroboram com os estudos de 

Christoffoli et al. (2015), aponta que a média de produção/vaca/dia no ano de 2015 na 

região da Cantuquiriguaçu foi de 7,3 litros de leite/vaca, podendo sofrer maiores variações 

de acordo com as condições climáticas, pois dependem de uma maior área de pastagem 

por vaca, porém as unidades produtivas possuem área reduzida e na maioria dos casos os 

produtores possuem poucos recursos financeiros. 

  Logo após a ordenha, em 50% das propriedades os bezerros realizam apojo, que 

conforme os produtores, vem auxiliar na retirada de leite residual, sendo que 50% dos 

produtores realizam o pós-dipping, com a semente de linhaça, cuja função é de selar o teto 

do animal. 

 O leite obtido da ordenha em cinco das propriedades pesquisadas é armazenado 

em resfriador e duas propriedades armazenam em tanque de expansão (Figura 5). 

 As famílias consomem uma parte do leite produzido, transformando-o em queijo, 

manteiga, nata, requeijão, sendo realizada pasteurização. Durante período de 

acompanhamento destas unidades, a comercialização do leite era realizada em laticínios 

instalados na região, sendo vendido como produto convencional, não recebendo valor 

diferenciado por sua forma de produção orgânica.  

                                                             
11 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
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FIGURA 5. Armazenamento em tanque de expansão, propriedade da família Scarci 

(2017). 

 

 4.2.3 Alimentação a pasto e o Sistema Rotacionado Voisin   

 As propriedades possuem área média com pastagens de 7,9 hectares, sendo 

justificada por ser a base da alimentação dos animais, com gramíneas variadas (hermatria, 

missioneira, tifton, brachiaria), sendo que a área de pastagem é dividida em piquetes em 

100% das propriedades. A divisão dos piquetes é feita com cerca elétrica, e os piquetes 

são manejados de acordo com o tamanho do pasto, sendo repassado primeiro pelas vacas 

em produção e posteriormente pelos bezerros. Os piquetes possuem sombreamento e 

bebedouros (Figura 6), instalados para os animais, respeitando o bem-estar animal. 
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FIGURA 6. Bebedouros móveis instalados na propriedade da família Lira (2017). 

 A implantação das pastagens requer planejamento, uma vez que o solo encontra-

se com alta carga de produtos defensivos, promovendo a desintoxicação do solo e ao 

mesmo tempo controlando os parasitas de forma natural. Ao optar por este modo de 

produção, o produtor esta indiretamente deixando de depender financeiramente das 

empresas que produzem adubos e fertilizantes, além de promover um impacto financeiro 

competitivo, com um impacto ambiental mínimo. 

 O número de piquetes é variável (Figura 7), de 600 a 700 metros quadrados, 

ficando na média de 100 piquetes por propriedade, sendo que uma das propriedades 

implantou 140 piquetes. O tamanho do piquete varia: se a família quer um piquete por 

dia, ele é um pouco maior, no caso a maioria dos produtores optaram por fazer manejo em 

dois piquetes por dia ou três, isso também varia bastante (VIEIRA, 2018).  
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FIGURA 7. Piqueteamento na propriedade da família Lira (2017). 

 O acompanhamento técnico, foi fundamental na escolha das pastagens, na 

implantação e disposição dos piquetes, uma vez que são áreas pequenas com baixa 

lotação animal.  

 Quanto a composição das pastagens as propriedades utilizam variedades de 

Cynodon spp, grama estrela africana, capim elefante, missioneira (Axonopus affini), 

amendoim forrageiro (Arachis)”. Também ressalto a orientação sobre a importância das 

áreas de sombreamento que proporcionou conforto aos animais, como também na 

escolha das raças adaptadas a região. A implantação de bebedouros móveis nos piquetes 

permite aos animais acesso a água sem se deslocarem por longas distâncias. 

 Conforme Xavier12 (2018), os animais são manejados em três grupos separados: 

lactantes, não lactantes, bezerros. Geralmente o touro fica com o grupo das não lactentes, 

não utilizando inseminação artificial. A entrada dos animais para pastejar os piquetes 

inicia pelas lactantes, não lactantes e touro e posteriormente bezerros. Desta forma são 

seguidas as recomendações do Pastejo Rotacionado Voisin – PRV, não excedendo o tempo 

de utilização de dois dias. 

 Desta forma as recomendações do PRV são seguidas, evitando o desgaste do solo, 

e a complementação da pastagem é realizada através do fornecimento de milho e/ou 

silagem de semente de milho crioula, já no período de inverno é fornecida cana de açúcar. 

                                                             
12 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
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A adubação verde e orgânica está presente no manejo do solo, o plantio direto, 

consorciação de pastagens e sobressemeadura. 

   Resultados muito próximos foram descritos por Christoffoli et al. (2017) na 

região da Cantuquiriguaçu, sendo o mesmo número de propriedades com sistema de 

produção agroecológico, com média de 14,58 ha de área total sendo 12,11 de superfície 

agrícola útil, que utilizam manejo de pastagem através do Pastoreio Racional Voisin 

(PRV); possuem em média 8 animais em lactação, com produção de 8 litros de 

leite/vaca/dia, numa área de 8 hectares de pastagem, sendo realizado o controle alternativo 

de pragas. 

 Das sobras de pastagens que não foram consumidas pelos animais é realizado 

feno, sendo obtido principalmente no período de verão. É confeccionado através do corte 

com roçadeira, e após secagem é colocado em sacaria e armazenado no galpão. Alguns 

produtores utilizam ensiladeira disponibilizada pela cooperativa, para realizar o processo 

de fenação.  Em algumas situações a sobra de pastagem não é utilizada na produção de 

feno por falta de espaço para armazenamento, neste caso é realizado somente o corte da 

pastagem devolvendo os nutrientes ao solo. 

 Quanto ao custo de produção do leite Christoffoli et al. (2017), em uma análise 

informa que ocorreu variação de preços, onde no período de verão (janeiro-março) teve 

custo médio ponderado no valor de R$ 0,26, sendo que no período de inverno (abril-

agosto) o custo médio ponderado foi de R$ 0,48, já no período da primavera (setembro-

dezembro) o custo médio ponderado foi de R$ 0,24. Esta elevação de 84% no inverno se 

deu graças a dificuldade de alimentos disponíveis no período, sendo este considerado o 

principal gargalo da produção.  

 Segundo Oliveira (2016), os custos vão depender basicamente da caracterização 

do sistema e dos preços do mercado, influenciados pela lei da oferta e da procura, quando 

comparado com o sistema convencional, o sistema agroecológico possui baixo custo de 

produção. 

 O sistema de produção agroecológico possui peculiaridades como por exemplo 

menos animais por hectare (Figura 8), desta forma necessita de mais pastagens, e a 

produtividade é um pouco menor com diferencial no menor custo de produção, 

principalmente pela utilização de insumos da propriedade. O custo de produção é variável 
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durante o ano, dependendo da disponibilidade de pastagens, quantidade de leite 

produzido, valor pago por litro de leite. 

 

Figura 8. Produção de bezerros (2017). 

 A maior dificuldade dos produtores consiste em manter as pastagens durante o 

ano todo, neste caso, ocorrendo escassez de pastagens tem-se a necessidade em adquirir 

ração, e deste modo o custo aumentaria. De acordo com Oliveira (2016), o bem-estar 

animal é contemplado na exploração leiteira à base de pasto, sendo de menor impacto 

ambiental reconhecida como uma forma mais econômica. 

 Na descrição produtiva observamos que os produtores foram orientados quanto a 

escolha dos animais, bem como a forma de condução da atividade leiteira, sendo 

importante relatar o interesse e a disponibilidade em adquirir novos conhecimentos. 

 

 4.2.4 Utilização de produtos homeopáticos e fitoterápicos no tratamento animal  

Apesar do sistema agroecológico estar implantado, alguns produtores ainda 

enfrentam dificuldades no que se refere a sanidade animal. Os principais relatos se referem 

a infestação de carrapatos, onde em alguns casos o produtor possui dentro do rebanho, um 

único animal com alta carga de infestação por carrapatos; neste caso a recomendação do 

técnico é a homeopatia para aquele animal e não para todo o rebanho. É importante 
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salientar que as enfermidades como verminose, infestação por carrapato, até mesmo a 

mastite, necessitam de controle constante. 

 Pensando em meios alternativos que possam ser utilizados pelos produtores, a 

utilização da homeopatia (Figura 9), desempenha papel fundamental na gestão da 

propriedade agroecológica, sendo citada por representar uma das alternativas utilizadas 

na produção do leite orgânico, é amplamente difundida entre os produtores, os quais 

demonstram conhecimento sobre sua utilização (NETO, 2006).  

 

Figura 9. Utilização de produtos homeopáticos (2017). 

A homeopatia como tratamento preventivo é utilizado em todas as propriedades estudadas 

destacando, de acordo com Vieira (2018)13, a formulação composta de Pytollaca 18CH + 

Pyrogenium 18 CH + Pulsatilla 30 CH, colocada no sal mineral, durante três semanas 

consecutivas, e uma semana retira a medicação, iniciando novamente o protocolo 

conforme orientação técnica para que não ocorra patogenesia. Como padrão para a 

continuidade do tratamento recomenda-se realizar o teste da caneca de fundo preto. A 

                                                             
13 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
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patogenesia, segundo Vieira (2018)14, “seria o animal apresentar os sintomas sem ter a 

moléstia”.  

 Para o tratamento curativo a recomendação é a Pulsatilla 30 CH, porém em alguns 

animais a medicação não obteve resposta satisfatória, sendo utilizada nestes casos a 

Silicea terra. A recomendação das formulações é feita por um técnico em homeopatia que 

atende essas propriedades, de acordo com a necessidade de cada animal, os produtores 

adquirem as formulações no laboratório situado no “Assentamento 8 de junho”, de forma 

que as propriedades atendam às normas de produção do leite agroecológico. 

 No controle da mastite a atribuição de casos refere-se ao manejo adotado com os 

animais, ao equilíbrio do animal.  Segundo Vieira (2018)15,  “O que mais influência no 

caso de mastite é o ordenhador, respeitando o ritmo do animal. De nada adianta fazer 

manejo de ordenha, manejo de pastagem, e durante ou após ordenha gritar/bater no 

animal, provocando stress no animal”. A observação individual, realizada diariamente 

nos animais é tão importante quanto aos cuidados com a higiene, uma vez que na 

propriedade camponesa / agroecológica a atribuição de doenças está relacionada ao 

conjunto de fatores, não sendo possível avaliar um indivíduo sem o meio onde está 

inserido.  

  A adoção de linha de ordenha onde os animais afetados sejam ordenhados por 

último é feita com o intuito de descartar o leite contaminado. Em experimentos realizados, 

Vieira (2018)16 relata: “Eu já ordenhei animais com mastite primeiro e depois os demais, 

não deu resultado positivo, eu acredito que seja mais questão de equilíbrio do animal, 

porque a bactéria todas elas têm, o animal está no ambiente, ele está propício a ter 

contaminação, se ele desiquilibrar ele manifesta, o animal equilibrado não vai manifestar 

mastite”. 

 Esses resultados corroboram com Simões e Oliveira (2012), onde a incidência 

da mastite está relacionada, principalmente, ao manejo antes, durante e após a ordenha. 

Por isso a importância da conscientização do ordenhador, dos procedimentos adequados 

de ordenha, incluindo as formas corretas de higienização e desinfecção do ambiente, do 

animal, do profissional e de todos os utensílios utilizados na ordenha. 

                                                             
14 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
15 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
16 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
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  Quando perguntado sobre as vantagens em produzir leite orgânico estão: a) a 

qualidade do leite; b) manejo dos animais que reflete em menor quantidade de 

medicamentos curativos; c) qualidade de vida do animal; d) menor custo de produção 

através da conscientização por parte dos produtores em associar as práticas de manejo 

com o piqueteamento. Talvez porque o maior número de piquetes esteja associado a 

qualidade de pastagem, disponibilidade de alimento, menor incidência de doenças. Um 

fator de risco considerado por todos os produtores é a falta de chuva, uma vez que está é 

considerada como fator determinante na produção de leite agroecológico, 

comprometendo a disponibilidade de alimento, que não atinge o ponto de corte.  

 Para encerrar, enfatizamos que o leite produzido nessas propriedades é, conforme 

Vieira (2018)17, “Leite agroecológico, parte do princípio de conhecer e utilizar os recursos 

oferecidos pela natureza, trabalhando o social, o econômico, o cultural e o produtivo”. 

 As propriedades possuem peculiaridades que tornam evidente a presença da 

agroecologia, bem como o envolvimento das famílias camponesas nas diversas etapas de 

produção, assim como o comprometimento e a responsabilidade em manter o bem-estar 

animal, preconizando o uso de produtos alternativos para o controle de doenças. Os 

camponeses possuem grande conhecimento sobre as plantas que utilizam, os ciclos 

biológicos e os benefícios que possuem, de forma a extrair seus recursos sem tornar 

escassos. Conforme Christofolli (2015), nas pequenas unidades de produção familiar, a 

produção leiteira significa mais que uma fonte de renda, com a comercialização do leite 

tem-se uma entrada mensal, sendo utilizado no consumo da família, oferecendo condições 

de permanência no campo, como também a utilização de toda mão-de-obra familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Entrevista realizada em 11de janeiro de 2018. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este trabalho pautou-se em analisar a ocorrência da mastite clínica em 

propriedades camponesas agroecológicas nos municípios de Laranjeiras do Sul e Rio 

Bonito do Iguaçu. No entanto, nesta pesquisa identificou-se a não ocorrência da mastite 

clínica no período estudado, está relacionado aos seguintes pontos: a) os agricultores 

caracterizam-se como camponeses e apresentam uma realidade inserida na perspectiva 

do conceito de Shanin (2008), que o campesinato corresponde ao mesmo tempo uma 

classe e um “modo de vida”, tendo como componentes essenciais a mão-de-obra 

familiar, o papel da mulher no manejo dos animais e da ordenha, proporcionando 

condições para o bem estar animal evitando a ocorrência de doenças entre elas a mastite; 

b) comprometimento das propriedades estudadas com a agroecologia, que de acordo 

(MACHADO e MACHADO FILHO, 2014),  resgata a autonomia dos agricultores, com 

uma proposta transformadora, sendo sua aplicação associada entre os conhecimentos 

técnicos produtivos tradicionais com novas tecnologias que respeitam o ambiente como 

um todo e incorpora questões sociais, políticas, energéticas e éticas; c) presença de 

organizações e movimentos sociais instalados na região, que estimulam o modo de 

produção agroecológico através da realização de curso de capacitação, utilização de 

fitoterápicos, acesso ao laboratório de homeopatia, proporcionando aos produtores a 

assistência técnica, levando informação e atualização, permitindo a troca de 

experiências e conhecimentos. 

 É importante ressaltar que neste trabalho focamos somente na mastite clínica, e 

não se buscou estudar os casos de mastite subclínica, porem reconhece-se a necessidade 

de aprofundamento de estudos nesta área, como também estudos que envolvam a 

agroecologia e o campesinato. 
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7.     ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ROTEIRO DE PESQUISA – ENTREVISTA ORAL SEMI ESTRUTURADA 

1. LOCALIZAÇÃO E HISTÓRICO DA PROPRIEDADE 

 

1.1. Endereço: 

_______________________________________________________________ 

1.2.Cidade: 

_______________________________________________________________ 

1.3.Quando a propriedade recebeu certificação? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.4.Após receber a certificação, com que frequência a certificadora voltou a fazer 

vistoria? 

_______________________________________________________________ 

1.5.A partir de quando a propriedade iniciou suas atividades na bovinocultura 

orgânica? 

_______________________________________________________________ 

1.6.Quais foram os motivos desta migração (do convencional para o orgânico)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.7.Como ocorreu o processo de conversão (convencional / orgânico)? O que a 

família entende por sistema de conversão? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.8. No sistema de produção orgânica quais as dificuldades encontradas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.9. Quais as dificuldades em se manter neste sistema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.10. Quais os benefícios em se manter no sistema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

1.11. Utiliza se agrotóxico? Quais? De que forma? Porque? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. CARACTERISTICAS GERAIS DO REBANHO 

 

2.1. Número total de vacas:____________________________________________ 

2.2. Número de vacas em lactação: _____________________________________ 

2.3. Número de vacas secas: __________________________________________ 

2.4. Produção total de leite por dia:______________litros. 
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2.5. Sistema de produção: (   ) Semi-estabulado   (   ) Intensivo   (   ) A pasto 

2.6. Qual o tipo de pastagem implantado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.7. Utiliza PRV? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.8. A área de pastagem possui piqueteamento? Quantos? Tamanho? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.9. Após o pastejo com os animais, a sobra de pasto é feito feno?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.10.  Como é feito o manejo desta pastagem que não foi consumida pelos animais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.11. O feno produzido é armazenado em que local? É utilizado para alimentar qual 

categoria animal? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.12.  A área de pastagem possui bebedouros ou outra fonte de agua para os 

animais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.13. Os piquetes possuem áreas de sombreamento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.14.  Quais as raças do rebanho? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.15. Qual foi o critério de escolha destas raças? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.16. Tipo de ordenha: (  ) Manual  (  ) Mecânica 

2.17.  Quem faz a ordenha: (  ) homem  (  ) mulher 

2.18. Presença de bezerro no momento da ordenha: (  )Sim  (  ) Não  

2.19. Após a ordenha o bezerro realiza apojo? (  )Sim   (  ) Não  

2.20. Local da ordenha: (   )  Sala de ordenha  (   ) Curral (   ) Outro____________ 

2.21. Ordenha mecânica: (  ) Sistema canalizado  (  ) Balde ao pé 

2.22. Número de ordenhas por dia: (  ) Uma (  ) Duas (  ) Três 

2.23. Quanto ao local de armazenamento do leite? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.24. Entrega leite em qual laticínio?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.25. Qual o custo mensal da produção leiteira? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.26. Quanto a limpeza do local de ordenha, de que forma é realizado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.27. Qual o destino dos dejetos provenientes do local de ordenha? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE 

 

3.1. Quantas pessoas compõem a família? 

_______________________________________________________________

_ 

3.2. Sendo estas, quantas são do sexo (   ) feminino e/ou (    )masculino 

3.3. Qual a idade completa (em anos) de cada membro? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.4. Quanto a utilização de mão de obra: (   ) 100% familiar   (   ) terceirizada 

3.5. Faz troca de dias de trabalho com o grupo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.6. Qual o tamanho total da propriedade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.7. Da área total da propriedade como está dividida em hectares referente a 

ocupação do espaço físico (culturas permanentes, mata, área da sede e 

benfeitorias)? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.8. Quais as culturas permanentes desenvolvidas na propriedade?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.9.Quais as culturas temporárias desenvolvidas na propriedade? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

4. PROGRAMAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE MASTITE 

 

4.1.  Para a família o que é a mastite? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.2.  Há acompanhamento técnico na propriedade? Se recebe, de quem? 

(   ) Sim (   ) Não   (   ) ________________________ 

4.3.  Examina os primeiros jatos de leite (teste da caneca de fundo escuro)? 
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 (   )sim (   )não   

4.4.  Realiza teste CMT no rebanho? 

(   )sim (   ) não  

4.5.  Com que frequência?  

(   ) semanalmente (   )quinzenal  (   )mensal 

4.6.  Lava os tetos com agua antes da ordenha? 

(   )sim (   )não (   ) quando necessário   

4.7.  Desinfeta os tetos antes da ordenha? Se a resposta for sim, que tipo de produto 

utiliza? 

(  )sim (   )não (  )___________________________________________________ 

4.8.  O que utiliza para secar os tetos? 

(  ) papel toalha (   ) pano comum (   ) não seca (   ) outra forma__________________ 

4.9.  Desinfete os tetos após ordenha? 

(   )sim (   )não  

4.10. Qual produto utiliza? De que forma é realizado a aplicação? 

__________________________________________________________________ 

4.11.  Tem ocorrido casos de mastite na propriedade? A quanto tempo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.12. Realiza algum método de controle preventivo para mastite? Qual? De que 

forma? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.13. Na ocorrência de casos de mastite, realiza tratamento imediato? Que tipo de 

produto utiliza? Como utiliza? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.14. Dos animais acometidos pela doença, com que frequência ocorre recidivas? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.15. Realiza algum tratamento para os animais prenhe próximo ao parto (tratamento 

de secagem)? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.16. De que forma estes animais deixam de ser ordenhados anterior ao parto? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.17. Dos animais que são descartados, qual o critério adotado? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.18. Ocorre envio de amostras de leite para exames? Com que objetivo? Quem 

realiza a coleta do material? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.19. Realiza contagem de células somáticas? 

 (   )sim (   )não  

4.20. Se a resposta for afirmativa, anotar as três últimas contagens obtidas; 
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.21. Referente aos animais em tratamento, qual o período de carência quanto a 

utilização do leite? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.22. Qual o destino do leite com resíduos (medicamentos ou mastite)? 

(   ) fornecido aos bezerros machos (   ) fornecido a todos os animais (   ) outro 

destino:_______________ 

4.23. Quais as doenças que mais ocorrem no rebanho? Com que frequência? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. QUESTÕES PARA VERIFICAR A DISSEMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA 

5.1.Existe o habito de consumir leite (leite cru) na propriedade? (   )Sim   (   ) Não 

5.2.O leite produzido é usado para preparação de derivados lácteos na propriedade, 

quais?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.3.Se a resposta para o item 5.2. for afirmativa, o leite é pasteurizado? 

(   )Sim   (   ) Não 

5.4.Vende animais para outras propriedades? (   )Sim   (   ) Não 

5.5.Se a resposta do item 5.4. for afirmativa, qual a categoria dos animais vendidos 

e para quem? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Data da entrevista____/_____/_____ Entrevistado:____________________ 
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ANEXO 2 

 

Lista de entrevistados período de 2016 - 2018 

 

 

 Nome do 

proprietário 

Comunidade Data da 

entrevista 

Área da 

propriedade 

Produção 

de leite 

orgânico 

em Lts 

Nº de 

animais 

produzindo 

Certificado 

por quem 

Mastite PRV 

1 Darci Lira N.S.Aparecida 13/05/2017 12 ha 55 06 Ecovida Não Sim 

2 Aldo Scarci Nova 

Conquista 

13/05/2017 12 ha 80-100 13 Ecovida Não Sim 

3 Ari 

Marcelino 

de Freitas 

Recanto 19/09/2017 12,5 50 05 Ecovida Não Sim 

4 Wilson dos 

Santos 

Recanto 20/09/2017 10,5 20 03 Ecovida Não Sim 

5 Elcimo dos 

Santos 

Recanto 20/09/2017 12,1 50 07 Ecovida Não Sim 

6 Jose 

Martins 

Recanto 20/07/2017 13,1 30 06 Ecovida Não Sim 

7 Divo 

Vigolo 

Recanto 19/09/2017 11,5 20 04 Ecovida Não Sim 

8 Edenilson 

vieira 

CEAGRO 11/01/2018       

9 Leonardo 

Xavier 

CEAGRO 11/01/2018       


