BOAS PRÁTICAS NA PRÁTICA
COMO IMPLEMENTAR AS BOAS
PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS JUNTO AOS
FORNECEDORES DE LEITE, CONFORME
ESTABELECE A IN77/2018
De acordo com o guia orienta�vo do MAPA para elaboração do PQFL,
e conforme art. 9º da I.N. 77/2018, todos os itens referentes às boas
prá�cas agropecuárias devem ser implementados no âmbito das
ações a serem executadas, obedecendo a critérios e escalonamento
baseados no diagnós�co e conforme cronograma estabelecido para
cada grupo de produtores. A não implementação de algum dos
itens do art. 9º, deverá ser devidamente jus�ﬁcada e previamente
aprovada pelo MAPA.
Esse conteúdo tem como obje�vo, apoiar a implementação das
Boas Prá�cas Agropecuárias, em conformidade com as norma�vas,
mas também simpliﬁcando e orientando a execução dessas prá�cas
de acordo com a realidade das propriedades.
Nesse contexto, e amparado na metodologia proposta pelo
Checkmilk, vamos apresentar a seguir, um passo a passo para
esclarecer sobre essas Boas Prá�cas preconizadas pela I.N. 77,
fundamentado nos obje�vos orientadores do Guia de Boas Prá�cas
na Pecuária de Leite publicado pela FAO/FDI e referendado pela
EMBRAPA.
Para começar, vamos resgatar o conceito de Boas Prá�cas
Agropecuárias, pautado na I.N. 77, que deﬁne como seguinte:
“conjunto de a�vidades, procedimentos e ações adotadas na
propriedade rural com a ﬁnalidade de obter leite de qualidade

e seguro ao consumidor e que englobam desde a organização da
propriedade, suas instalações e equipamentos, bem como formação
e capacitação dos responsáveis pelas tarefas co�dianas realizadas”;
Atrelado a esse conceito, elencamos a seguir o enunciado do Art. 9º,
da referida I.N. que estabelece o seguinte:
As boas prá�cas agropecuárias implementadas na execução do
plano de qualiﬁcação de fornecedores de leite devem contemplar no
mínimo:
I. Manejo sanitário;
II. Manejo alimentar e armazenamento de alimentos;
III. Qualidade da água;
IV. Refrigeração e estocagem do leite;
V. Higiene pessoal e saúde dos trabalhadores;
VI. Higiene de super�cies, equipamentos e instalações;
VII. Controle integrado de pragas;
VIII. Capacitação dos trabalhadores;
IX. Manejo de ordenha e pós-ordenha;
X. Adequação das instalações, equipamentos e utensílios para
produção de leite;
XI. Manejo de resíduos e tratamento de dejetos e eﬂuentes;
XII. Uso racional e estocagem de produtos químicos, agentes tóxicos
e medicamentos veterinários;
XIII. Manutenção preven�va e calibragem de equipamentos;
XIV. Controle de fornecedores de insumos agrícolas e pecuários;
XV. Fornecimento de material técnico como manuais, car�lhas,
entre outros; e
XVI. Adoção de prá�cas de manejo racional e de bem-estar animal.
A questão a seguir remete a pensar quais a�vidades devemos fazer
para contemplar cada um desses itens descritos no Art. 9º e quantas
a�vidades por item, devemos executar para caracterizar que estamos

com as boas prá�cas agropecuárias implementadas nas propriedades
conforme preconizado na Instrução Norma�va 77. Ou seja, como pôr
em pra�ca as boas prá�cas?
Com base nessas questões, e inspirados no Guia de Boas Prá�cas na
Pecuária de Leite publicado pela FAO/FDI, a equipe técnica do Checkmilk
buscou iden�ﬁcar a�vidades e ações prá�cas que contemplassem
o alcance dos Obje�vos Orientadores de Boas Prá�cas, citados na
publicação e relacionou os mesmos com os itens apresentados pelo
MAPA na I.N. 77.
Em suma, iden�ﬁcamos e quan�ﬁcamos as a�vidades necessárias para
a�ngir cada obje�vo de boas prá�cas e relacionamos em questões
para serem analisadas e depois transformadas em ações prá�cas que
poderão ser implementadas nas propriedades fornecedores de leite.
Na sequência, apresentamos as prá�cas sugeridas pelo Checkmilk
para serem implementadas nas propriedades fornecedoras de leite e
assim atender os requisitos mínimos exigidos.
Para facilitar o entendimento, primeiramente acoplamos os temas do
MAPA dentro de 6 áreas de atuação e depois relacionamos os obje�vos
e as questões prá�cas, como poderão observar no diagrama:
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