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FAQ  
LEITE PROVENIENTE DE 

VACAS A2A2 

A certifi cação #bebamaisleite Vacas A2A2 permitiu, 
segundo Ofício nº 679/2019/DAS/MAPA, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a comercialização 
de leite A2A2 no Brasil, o que vem movimentando 

bastante o mercado e gerando grande demanda por parte 
de fazendas e indústrias. Naturalmente, ainda existem 

muitas dúvidas e, para esclarecê-las, preparamos 
um FAQ, do inglês Frequent Asked Questions, com os 
principais questionamentos que recebemos nesses 

primeiros doze meses do programa. 
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1) O QUE É A CERTIFICAÇÃO #BEBAMAISLEITE VACAS A2A2? 

Trata-se de um programa criado para assegurar que as 
propriedades e indústrias certifi cadas estão aptas a produzir e 
comercializar leite ou derivados proveniente de vacas com genótipo 
A2A2 para a produção de beta-caseína. A certifi cação assegura que 
os lácteos certifi cados contêm apenas caseína A2 em sua composição, 
sem risco de mistura com beta-caseína A1. 

Este programa, desenhado pelo #bebamaisleite e pela GENESIS 
GROUP, foi baseado em pesquisas desenvolvidas por universidades 
e instituições brasileiras e internacionais. As auditorias são feitas 
pela GENESIS GROUP, que foi a primeira certifi cadora credenciada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
para atuar na área SISBOV – Serviço de Identifi cação e Controle do 
Rebanho de Bovinos e Bubalinos e de rastreamento do processo 
produtivo nas propriedades rurais. É um Organismo de Certifi cação 
de Produtos, acreditado pelo Inmetro, conforme requisitos da ISO/IEC 
17065, para realizar certifi cação de produtos, processos e unidades 
armazenadoras. 

O programa de certifi cação #bebamaisleite Vacas A2A2 é o 
primeiro e único protocolo de rastreabilidade da pecuária leiteira da 
Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o que garante ainda 
mais robustez, transparência e confi abilidade ao mercado de leite 
proveniente de Vacas A2A2 no Brasil. 

A certifi cação #bebamaisleite Vacas A2A2 é INDEPENDENTE 
e de adesão VOLUNTÁRIA. O Programa utiliza a Certifi cação de 
Terceira Parte, que tem como objetivo verifi car se um determinado 
sistema de gerenciamento ou procedimento foi estabelecido, está 
documentado, implementado e mantido de acordo com normas e 
escopos específi cos. A Certifi cação de Terceira Parte serve para fi ns 
de garantia para propósitos legais, regulamentares e similares. O 
programa é independente porque o #bebamaisleite é o mentor técnico 
e proprietário do selo, não somos uma certifi cadora. A certifi cação 
é concedida ou não por um terceiro, uma empresa certifi cadora 
(terceira parte), que tem completa AUTONOMIA para aprovar, ou não, 
a fazenda ou indústria. É importante lembrar que obter certifi cações 
independentes é uma opção da organização, ou seja, as fazendas 
e laticínios são quem decidem aderir ao programa, por livre e 
espontânea vontade. É uma decisão estratégica para fi delizar e 
conquistar clientes e agregar valor aos seus produtos. 

2) QUAIS SÃO OS PRIMEIROS PASSOS PARA CERTIFICAR UM 
REBANHO OU INDÚSTRIA LÁCTEA?

No caso das fazendas, o primeiro passo é a genotipagem dos 
animais, para que se possa saber quais e quantos possuem o genótipo 
A2A2 para a produção de beta-caseína. No Brasil, existem vários 
laboratórios que oferecem esse teste, com valores que variam entre 
R$30 e R$70 por animal. É muito importante que o laboratório seja de 
confi ança e utilize técnica de genotipagem para pesquisa de beta-
caseína que seja acreditada pelo Inmetro, para garantir o resultado e 
a repetibilidade do mesmo. 
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Com esse resultado em mãos, é possível calcular a 
quantidade de leite A2A2 que a propriedade produz. Vale 
lembrar que todas as raças de bovinos leiteiros possuem 
animais A2A2, em maior ou menor volume. Por isso, toda 
fazenda já produz leite A2A2, também em maior ou menor 
volume. 

O segundo passo é contactar nossa equipe para que 
possamos conhecer o sistema de produção e avaliar 
as adaptações necessárias para garantir a segregação 
completa do leite proveniente de Vacas A2A2. Ou seja, 
não é necessário que o rebanho possua apenas animais 
A2A2 para que possa ser certifi cado. O essencial é que 
seja possível fazer uma segregação desses animais 
para que não haja mistura de leite. 

No caso das indústrias, o primeiro passo é contactar 
nossa equipe para que possamos fazer uma visita 
na(s) planta(s) onde se pretende industrializar o leite 
proveniente de Vacas A2A2. Como nas fazendas, não 
é necessário que a planta industrialize apenas leite 
A2A2. O essencial é que seja possível processar 
separadamente (em locais ou momentos diferentes) o 
leite A2A2. 

3) POR QUE DEVO CERTIFICAR O REBANHO E OS 
PROCESSOS DE OBTENÇÃO DO LEITE?

A certifi cação é a única forma legal de comercializar 
o leite e derivados provenientes de Vacas A2A2 no 
Brasil, de acordo com o Ofício No 679/2019/DAS/
MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Além disso, a certifi cação traz a 
segurança técnica e jurídica necessária para as 
fazendas e indústrias, uma vez que estabelece todos os 
processos e controles necessários para assegurar que 
não haja mistura do leite proveniente de Vacas A2A2 
com aquele vindo de animais que produzem caseína A1. 

4) POR QUE O SELO VACAS A2A2 É 
IMPORTANTE? O QUE O SELO SIGNIFICA?

O selo Vacas A2A2 nas embalagens de 
leite e derivados indica que aquele produto é 
proveniente apenas de vacas com genótipo A2A2 
para a produção de beta-caseína. Por isso, 
contém apenas caseína A2 em sua composição, 
o que o torna naturalmente mais fácil de digerir, 
agregando valor ao produto. Vale salientar que 
o leite proveniente de Vacas A2A2 destina-se a 
pessoas que não têm intolerância à lactose, mas 
que de alguma maneira se sentem mal após o 
consumo de leite e derivados. Este produto NÃO 
se destina a crianças com alergia à proteína do 
leite de vaca (APLV), salvo sob recomendação de 
médico alergista. 

A utilização do selo Vacas A2A2 nas 
embalagens de leite e derivados é também 
uma poderosa ferramenta de marketing, pois 
mostra ao consumidor que aquele produto foi 
certifi cado de acordo com os pré-requisitos 
que gerem o protocolo do selo. Nossa equipe 
trabalha também, ativamente, na comunicação 
do leite proveniente de Vacas A2A2, criando uma 
poderosa demanda de consumo.  ►
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5) QUEM DEVO PROCURAR PARA ENTRAR NO PROGRAMA DE 
CERTIFICAÇÃO?

Apenas a equipe #bebamaisleite está autorizada a falar sobre o programa 
de certifi cação Vacas A2A2. A certifi cadora GENESIS é acionada por nós, 
quando a fazenda ou indústria faz a adesão ao programa. A responsável pelas 
certifi cações é a Helena Fagundes Karsburg, Médica Veterinária, Mestre e 
Doutora, com mais de 20 anos de experiência no setor de leite e laticínios. 

6) O MEU REBANHO PRECISA SER 100% A2A2 OU POSSO MANTER 
TODAS AS MINHAS VACAS E SEGREGAR O LEITE?

O rebanho não precisa ser 100% A2A2 para obter a certifi cação. É possível 
manter os animais A1A1 ou A1A2 e fazer a segregação completa do leite. Todo 
o processo de certifi cação foi desenhado para garantir o risco da não mistura 
de leite e manter o histórico de rastreabilidade para possíveis verifi cações e 
fi scalizações.

Se o objetivo da propriedade for a expansão da produção de A2A2, 
recomendamos que a certifi cação seja feita antes de um possível 
crescimento do número de vacas A2A2, pois, com isso, os novos animais 
(nascidos na fazenda ou comprados) já entrarão em um rebanho totalmente 
estruturado para a produção de leite proveniente de Vacas A2A2.

7) DEVO ESPERAR QUE O LATICÍNIO PARA O QUAL EU VENDO LEITE 
MANIFESTE INTERESSE NO A2A2 PARA QUE EU CERTIFIQUE MINHA 
PROPRIEDADE?

Esta decisão é pessoal, mas deve ser tomada de forma estratégica. 
Acreditamos que as fazendas que já estiverem com o processo de 
certifi cação concluído, antes da procura pelos laticínios, terão melhores 
oportunidades de negociações, quando a procura ocorrer. O mercado de 
leite A2A2 está superaquecido em todo o mundo, com crescimento de 
vendas nos EUA, superior a 100%, em 2019, com diferença de valor até 170% 
maior em relação ao leite convencional. As indústrias brasileiras também 
estão se preparando para esse mercado, e ainda em 2019 teremos vários 
lançamentos de lácteos A2A2. 

8) POSSO COMERCIALIZAR O LEITE A2 SEM A CERTIFICAÇÃO E SEM O 
SELO VACAS A2A2?

Não. Segundo o Ofício nº 679/2019/DAS/MAPA, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é necessário que a fazenda ou 
indústria que deseja comercializar leite proveniente de Vacas A2A2 seja 
certifi cada, assegurando, dessa forma a origem da obtenção do leite 
proveniente apenas de vacas com o genótipo A2A2 e, por conseguinte, que 
não exista a mistura de leite convencional (com caseína A1). A certifi cação 
foi um passo importante na viabilização da comercialização do leite A2 no 
Brasil. Para ser possível a menção na rotulagem de qualquer produto lácteo 
fabricado com leite A2 torna-se necessário comprovar a informação através 
de documentos e garantias de rastreabilidade e origem, com valor jurídico e 
auditáveis. •
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