
Subcomitê “Gestão & Sistemas 
Produtivos”

Leorges Moraes da Fonseca
UFMG/Laboratório de Análise da Qualidade do Leite

International Dairy Federation - FIL/IDF – Brasil

Comitê Brasileiro FIL/IDF - Dr. Marcelo Bonnet 
(Diretor Técnico e Científico do Comitê Brasileiro FIL/IDF)



Gestão & Sistemas Produtivos

 Ciência & Tecnologia – Paulo Henrique Fonseca da Silva –
UFJF

 Economia & Políticas – Paulo do Carmo Martins – Embrapa 
CNPGL

 Gestão & Sistemas Produtivos – Leorges 
Fonseca – UFMG

 Higiene & Segurança – Célia Lúcia Ferreira – UFV

 Marketing & Comunicação – Elissa Maria Guimarães 
Massote – PNUD

 Meio Ambiente – Guillaume Tessier – Terra Viva Consultoria

 Métodos de Amostragem & Análise – Danielle Braga Chelini 
Pereira – Piracanjuba

 Normas, Padrões & Legislação – Geórgia Castro – Arla Foods

 Nutrição & Saúde – Marco Antonio Sundfeld da Gama –
Embrapa CNPGL

 Saúde & Bem-Estar Animal – Marcos Veiga dos Santos – USP



Cadeia de 
produção

https://www.nourishlife.org/teach/food-system-tools/



https://www.fil-idf.org/working-areas-strategic/working-areas/



Gestão & Sistemas Produtivos
Objetivos estabelecidos:

 Avaliar e estudar aspectos da produção animal e sistemas produtivos que influenciam o 
desempenho e a saúde animal, a produção de leite e sua qualidade, a eficiência e ética
do processo produtivo e as condições de trabalho;

 Acompanhar os programas governamentais nacionais e internacionais e dos centros de 
pesquisas públicos e privados a respeito da aplicação das Boas Práticas Agropecuárias 
(BPA);

 Cooperar transversalmente com organizações internacionais em temas relacionados com 
a gestão de fazendas leiteiras (FAO, OIE);



Gestão & Sistemas Produtivos
Objetivos estabelecidos:

 Avaliar a melhor logística possível para melhorar alguns pontos do setor de lácteos (rotas 
e abastecimento);

 Estudar as tecnologias de automação (robôs, drones, etc...) em prol a aumentar a 
produtividade;

 Analisar a matriz energética e os meios de transição energética associados ao setor de 
lácteos e suas inter-relações com o meio ambiente. Fortalecer e discutir os processos de 
geração e uso de energia alternativa, como implantação de painéis fotovoltaicos, energia 
eólica e uso de biogás.



Farm Management – FIL / IDF

Sustentabilidade
Desenvolvimento e promoção de práticas na cadeia do 

suprimento de leite;

Fundamentação científica;

Componentes: ambiental, econômico e social.



Farm Management – FIL / IDF

Atividades do Comitê da FIL/IDF:

Guia IDF/FAO  Boas Práticas Agropecuárias na 
produção de leite;

Guia de produção higiênica (novo);

Sistemas de pagamento para leite.



Farm Management – FIL / IDF

Atividades do Comitê da FIL/IDF:

Manter contato com outros Comitês, por exemplo, Saúde 
animal, Política e economia, Ambiente, Higiene microbiológica 
e Resíduos e contaminantes químicos e o contexto da gestão e 
sistemas de produção



Farm Management – FIL / IDF

 Revisão do “IDF Guide to good animal welfare practices in dairy production 2.0” 
(em colaboração com o standing committee on animal health and welfare - FIL-
IDF;

 Mesma colaboração acima: “Guidelines on use of sensors for animal health and 
productivity”

 Avaliar o potencial de distribuição de guia prático sobre como os  produtores de 
leite podem reduzir emissões GreenHouse por meio de diferentes práticas (junto 
com o Standing Committee on Environment;



Farm Management – FIL / IDF

 Interação proativa com países onde ocorrerão conferências 
relevantes à área;

Apoio a adoção da “Dairy Declaration” entre organizações de 
produtores;

Um envolvimento maior e permanente da IDF com Produtores 
de Leite.



Gestão & Sistemas Produtivos

Brasil:
 Instrução Normativa n.76;

 Instrução Normativa n. 77;

Gestão & Sistemas Produtivos
 Zebuínos

 Bubalinos, Caprinos, Ovinos



Gestão & Sistemas Produtivos

Capacitação



 Componentes do sub-comitê:
1. Leorges Moraes da Fonseca (Universidade Federal de Minas Gerais/Laboratório de Análise da Qualidade do 

Leite/RBQL) (Coordenador)

2. Willer Geraldo Alves (CEMIL) (Sub-coordenador);

3. Bruno Leite (Mapa/Programa Mais Leite Saudável);

4. Fernando Ferreira Pinheiro (OCB);

5. Fabiano Carvalho (CONFEPAR);

6. Helios Malebranche (UFRJ);

7. Larissa Massote (UBL);

8. Leandro Oliveira P. Joaquim (Hexis);

9. Luiz Gustavo Ribeiro Pereira (EMBRAPA Gado de Leite, Juiz de Fora-MG);

10. Paulo Vinicius (Diretor de Obras da CGR ENERGIA, Brasília).



Contato:

Leorges Moraes da Fonseca (Universidade Federal de Minas 
Gerais/Laboratório de Análise da Qualidade do Leite/RBQL)

Endereço: Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal

Av. Antônio Carlos, 6627- Pampulha, Belo Horizonte-MG   Brasil   31270-901

leorges@ufmg.br; leorges@gmail.com; (31)3409-2142; 98431-5668


