
CONHEÇA A FAZENDA COBIÇA, DE TRÊS CORAÇÕES/MG, E A 
ALTA QUALIDADE DO LEITE PRODUZIDO NA PROPRIEDADE.

Em novembro de 2018 foram publicadas as Instruções 
Normativas (IN) 76 e 77 sobre os novos limites e 
características para a qualidade do leite. Depois de 
um período dado para adaptação dos produtores, 
elas entraram em vigor em junho de 2019.

Na Fazenda Cobiça, no entanto, essa adaptação nem 
foi necessária.

Segundo Marcelo Branquinho, que toca a propriedade 
junto com seu irmão, Marcílio, como eles participam 
das discussões sobre os melhores parâmetros para 
qualidade do leite há tempos, a fazenda já estava 
adaptada aos novos limites. “Sempre focamos na 
qualidade do leite e esperávamos que se adotassem 
essas instruções normativas. Por aqui não precisamos 
mudar nada”, comenta.

A propriedade é inteiramente voltada para a produção 
de leite. São 410 hectares onde são plantados aveia 
e milho para silagem e produção de concentrado 
para alimentação dos animais: o rebanho conta com 
2.200 animais da raça Holandesa, dos quais 1.010 são 
vacas atualmente em lactação.

Antigamente, a produção funcionava em sistema a 
pasto e ordenha tipo espinha de peixe, com 55 vacas 
e produção de 600 litros/dia. A partir de 2010, no 
entanto, o incremento que vinha acontecendo ao 
longo dos anos e dos investimentos transformou a 
propriedade: as vacas foram confinadas e o primeiro 
barracão freestall foi construído.

Hoje, a Fazenda Cobiça comercializa 35 mil litros/
dia com uma qualidade excepcional: a Contagem 
Bacteriana Total (CBT) gira em torno de 4 mil UFC/
ml (o limite aceitável para comercialização é 300 mil) 
e a Contagem de Células Somáticas (CCS), que já era 
boa, de dois anos para cá chegou a apenas 90 mil 
CS/mL (o limite é 500 mil).

Esses excelentes parâmetros de qualidade do leite 
são garantidos pelo cuidado completo com todo o 
processo produtivo.

Além das vacas confinadas em infraestruturas 
adequadas, ordenha paralela e armazenagem em 
tanques com capacidade para 52 mil litros de leite, 
a Fazenda Cobiça faz a cultura microbiológica 
na propriedade com dois tipos de placa de Petri 
– bipartida e tripartida – para maior precisão no 
diagnóstico dos patógenos.

Marcelo e Marcílio também investem no treinamento 
de seus funcionários que trabalham diretamente com 
os animais e a ordenha. “Duas vezes por mês temos 
uma consultora de qualidade do leite aqui para treinar 
o pessoal e nos ajudar a alcançarmos nossas metas. 
Esse é um dos nossos focos: treinar quem executa o 
trabalho”, diz Marcelo.

Esses ótimos índices e a perspectiva de aumento 
na produtividade são resultados das práticas de 
manejo da Fazenda Cobiça aliadas aos cuidados com 
a sanidade do rebanho. A secagem dos animais é 
feita com Orbenin® DC e Teat Seal® para controle da 
mastite e garantia do nível baixo de CCS. A prevenção 
também é um ponto essencial para os produtores.
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Praticamente todas as vacinas que usamos são da Zoetis. Elas ajudam 
muito na prevenção das doenças e isso reflete na qualidade do leite. O 
relacionamento com a Zoetis é ótimo, o custo/benefício e a qualidade 
das vacinas também são muito bons.

Nós usamos Fortress® desde o começo. Houve um período em que a 
vacina não estava disponível no mercado e usamos uma de outra marca. 
Não deu o mesmo resultado. Quando a vacina se tornou novamente 
disponível, voltamos com ela.

MARCELO BRANQUINHO PEREIRA, produtor e médico-veterinário

Para conhecer a história de outros produtores e acessar conhecimento de ponta 
sobre a pecuária leiteira, visite nosso portal:

www.zoetis.com.br/milkmaster

As vacinas da Zoetis, aliás, são utilizadas desde o início da atividade leiteira na propriedade. Fortress® e CattleMaster® 
Gold, por exemplo, são essenciais para a sanidade do rebanho da Fazenda Cobiça. Marcelo conta de um período no 
passado em que houve um breve problema de disponibilidade de Fortress®.

http://www.zoetis.com.br/milkmaster

