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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho comparar o  efeito  de três  diferentes  tipos  de

sistemas de  ordenha e  duas  formas de  manejo  e  seu  impacto  nos  níveis  de  células

somáticas e na contagem bacteriana total na qualidade final do leite. Os tratamentos

avaliados foram delineados de modo inteiramente casualizado em um esquema fatorial

3x2, sendo avaliados os sistemas de ordenha manual, sistema balde ao pé e o sistema de

circuito  fechado,  sendo realizadas  com e sem o  manejo  higiênico,  que consistia  na

realização de pré-dipping, secagem dos tetos com papel toalha, teste da caneca de fundo

preto  e  pós-dipping,  totalizando  6  tratamentos.  Tendo  como  fonte  de  dados  60

propriedades  leiteiras  de  três  municípios  da  Microrregião  de  São  João  del-Rei,

Mesorregião  do Campo das  Vertentes  em Minas Gerais.  A coleta  de dados  ocorreu

durante os seis primeiros meses do ano de 2016, e os parâmetros escolhidos foram a

contagem de células somáticas (CCS) e a contagem bacteriana total (CBT).As amostras

foram colhidas  e  enviadas  adequadamente  para as  análises  na “Clínica do leite”  da

ESALQ/USP. O sistema de ordenha de circuito fechado apresentou os maiores valores

numéricos para CCS e o de balde ao pé os de CBT quando a ordenha foi realizada de

modo não higiênico,  mas  todos  os  tratamentos  apresentaram resultados  semelhantes

quando realizados de modo higiênico. Já a ordenha realizada de modo não higiênico em

sistemas de ordenha de circuito fechado e balde ao pé apresentaram os valores mais

expressivos de CCS do que o sistema de ordenha manual também realizado de modo

não  higiênico,  provavelmente  por  possuírem  um  maior  número  de  componentes

estruturais  que  se  contaminam,  além  de  outros  fatores,  como  a  raça  dos  animais,

deficiências de manejo e limpeza inadequada das ordenhadeiras. Os elevados valores de

CCS e de CBT observados quando realizado o manejo não higiênico de ordenha são

indesejados, pois indicam que a sanidade dos animais do rebanho é deficiente e que a

limpeza não está sendo adequada, além de não se adequarem nos padrões estabelecidos

pela  legislação  vigente,  refletindo  nos  valores  finais  pagos  pelo  leite.  O  presente

trabalho demonstra que o manejo higiênico é um fator determinante para a qualidade do

leite nos quesitos CCS e CBT, sendo mais importante do que o sistema de ordenha

adotado.

Palavras chave:  pré-dipping, pós-dipping,  manejo higiênico de ordenha, sistemas de

ordenha.
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ABSTRACT

The objective of this work was to compare the effect of three different types of

milking systems and two forms of management and their impact on somatic cell levels

and total bacterial count in final milk quality. The evaluated treatments were completely

randomized in a 3x2 factorial scheme, and the manual milking systems, bucket system

at the foot and the closed circuit system were evaluated, with and without management

hygienic, which consisted in the pre-dipping, drying of the ceilings with paper towel,

test of the black background mug and post-dipping, totaling 6 treatments. Based on data

from 60 dairy farms in three cities of the São João del-Rei in the county of Campo das

Verentes in Minas Gerais state. The data were collected during the first six months of

2016, and the parameters selected were somatic cell counts (SCC) and total bacterial

counts  (TBC).  Samples  were  collected  and  sent  appropriately  for  analysis  at  the

“Clínica do leite” from the ESALQ / USP. The closed circuit milking system presented

the highest numerical values for SCC and the bucket system at the foot of TBC when

the milking was performed in an unhygienic manner, but all the treatments presented

similar results when carried out hygienically. On the other hand, non hygienic milking

in closed loop and bucket systems at the foot showed the most expressive SCC values

than the manual milking system also performed in an unhygienic way, probably because

they have a greater number of structural components than are contaminated, as well as

other factors, such as the breed of animals, management deficiencies and inadequate

cleaning  of  milking  machines.  The  high  SCC and  TBC values  observed  when  the

unhygienic milking is performed are undesirable, since they indicated the sanity of the

animals  in  the  herd  is  deficient  and  that  the  cleaning  is  not  adequate,  besides  not

conforming to the standards established by the legislation in force, reflecting the final

values paid for milk. The present work demonstrates that the hygienic management is a

determinant factor for the quality of milk in the CCS and CBT, being more important

than the milking system adopted.

Key words: pre-dipping, pos-dipping, hygienic handling of milking, milking systems. 
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1. INTRODUÇÃO

A evolução da cadeia do leite nos últimos anos no Brasil, mesmo que a passos

lentos, trouxe à tona uma nova classe de produtores de leite e beneficiadores, na qual os

produtores se profissionalizam, buscam novas tecnologias e o aumento de produtividade

e competitividade e os beneficiadores, que exigem uma matéria-prima de qualidade a

fim  de  produzirem  e  comercializarem  um produto  seguro,  com melhor  rendimento

industrial  e  maior  vida  de  prateleira.  A instituição  da  Instrução  Normativa  51,  do

sistema de coleta de leite a granel e da rede brasileira de laboratórios de controle de

qualidade do leite (RBQL) foram fundamentais no início do processo, mas agora torna-

se necessário um esforço coletivo da cadeia produtiva (CARVALHO, 2010).

Deste  modo,  o  Ministério da Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento (MAPA)

elaborou  um regulamento  de  inspeção  industrial  e  sanitária  de  produtos  de  origem

animal (RISPOA) e editou uma série de Instruções Normativas (IN) para regulamentar

os padrões mínimos de qualidade do leite a serem seguidos por toda a cadeia. Com o

passar dos anos o MAPA vem refinando ainda mais os padrões para que, cada vez mais,

tenha-se  qualidade.  Atualmente  os  valores  máximos  para  a  contagem  de  células

somáticas (CCS) é de 400.000 células/mL e de contagem bacteriana total  (CBT) de

100.000 unidades formadoras de colônias (UFC).

Para os produtores de leite, embora estas medidas pareçam restritivas, estas os

obrigam  a  buscarem  novas  tecnologias  para  se  adequarem,  incentivando  uma

modernização da cadeia, seja através de medidas de manejo, sanidade ou melhoramento

genético,  que  aliadas  à  nutrição,  possibilitam  um  aumento  de  produção  e,

consequentemente o aumento da rentabilidade, viabilizando a permanência destes no

campo. Entretanto, existe a dúvida se o uso de novas tecnologias caracterizadas neste
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estudo pelo sistema de ordenha de fato é um fator que vai melhorar a qualidade do leite,

ou que medidas simples de higiene já seriam o suficiente para isto. Dentre os sistemas

de ordenha mais avançados atualmente, está o sistema de circuito fechado, onde o leite é

canalizado desde a extração nas vacas até o tanque de expansão.

 Já o sistema de balde ao pé é o modelo mecânico mais simples e de menor custo

aquisitivo, se adequando de acordo com o número total de vacas ordenhadas. O sistema

manual é o mais simples, e ainda realizado em um grande número de propriedades.

Assim, o trabalho foi elaborado para identificar se é o sistema de ordenha ou a

realização do manejo higiênico adotado antes e depois do processo que são os fatores

que mais impactam na qualidade final do leite.

13



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Panorama do leite em Minas Gerais e na Região do Campo das Vertentes

Minas Gerais é o maior produtor de leite do país, com 9,14 bilhões de litros,

registrando uma queda de 2,4% em relação a 2014. A produção mineira representa

76,8% da produção da região Sudeste e 26,1% da produção nacional (IBGE, 2015).

Em  2008,  a  região  do  Campo  das  Vertentes  foi  responsável  por  4,09%  da

produção  do  estado  com  290.000.000  de  litros,  com  um total  de  156.000  animais

ordenhados por dia, sendo 58.000 somente em São João del-Rei (CILEITE, 2010).

A produtividade anual  por  animal  é de  2087 litros,  sendo a maior  média do

estado (EMBRAPA, 2008).

Esta produtividade é 22,91% maior que a média nacional, que é de 1609 litros

(IBGE, 2015). Nesta região, a pecuária leiteira é a atividade rural predominante e mais

tradicional devido à topografia acentuada e ao reduzido tamanho das propriedades, o

que inviabilizam outras atividades pecuárias.

A indústria leiteira regional é composta por pequenos e médios laticínios que

adotam o sistema de pagamento de acordo com a qualidade e bonificam os produtores

segundo  os  padrões  estabelecidos  pela  Instrução  Normativa  número  51  (IN51)  e

atualizadas para a Instrução Normativa número 62  (IN 62) do Ministério da Agricultura

Pecuária e Abastecimento (MAPA).

2.2. Perfil dos produtores

Predominam na região na qual o presente trabalho foi desenvolvido basicamente

três perfis de produtores:
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O primeiro, caracterizado por aqueles de baixo nível tecnológico e com caráter

de subsistência e extrativismo, que são responsáveis por produções mais modestas, se

utilizando  de  animais  sem perfil  leiteiro  e  de  baixa  produção,  raramente  fornecem

alguma suplementação alimentar como volumosos e concentrados. A mão de obra é

familiar, realizam a ordenha de forma manual e não tem nenhuma forma de controle

gerencial.

Segundo, os produtores tradicionais e em transição, que se utilizam de alguma

tecnologia, como ordenha mecânica e inseminação artificial, fornecem volumosos nos

períodos de escassez e algum concentrado após a ordenha. Os animais são mestiços,

sem grau de sangue definido ou de cruzamentos de zebuínos com raças especializadas.

A mão de obra é familiar mas com a contratação de alguns funcionários temporários.

Realizam algum tipo de anotação e controle gerencial.

Por último, os modernos convencionais, que tem no leite a única fonte de renda

da  propriedade,  utilizando  de  sistemas  de  ordenha  mais  modernos,  inseminação

artificial,  fornecimento  de  concentrado  e  volumosos.  Os  animais  são  de  raças

especializadas para leite. A mão de obra é contratada e o acompanhamento gerencial é

constante,  sendo que, nos últimos anos, desponta o uso de tecnologias de ponta por

alguns e a diminuição das áreas empregadas e utilizadas em cada sistema (adaptado de

OKANO et.al., 2013).

2.3. Contagem de Células Somáticas e Contagem Bacteriana Total

As  células  somáticas  são  as  células  produzidas  no  sistema  imunológico  do

organismo com função de defesa, e migram pelo sangue até a região afetada. O número

total  destas células é identificado como Contagem de Células Somáticas (CCS),  e a
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unidade de medida é expressa por Células x mil/mL.

As células somáticas do leite são compostas basicamente por células de defesa,

denominadas leucócitos,  e que são originários do sangue, e  por células epiteliais de

descamação. Após a invasão bacteriana da glândula mamária, as bactérias se nutrem dos

componentes do leite e ocorre o rápido aumento da CCS do quarto infectado (MALEK e

SANTOS, 2008).

Esta  inflamação  do  úbere  do  animal  é  denominada  mastite  e  é  causada

principalmente por micro-organismos que invadem o quarto mamário e o colonizam,

podendo estes serem contagiosos ou não. Com a inflamação, os vasos sanguíneos se

dilatam e permitem a passagem de outras substâncias presentes no sangue para o leite,

além de células mortas e bactérias (CARVALHO et. al., 1995). 

Segundo BRITO (1999), a principal causa do aumento da contagem de células

somáticas  no  leite  é  devido  à  resposta  inflamatória  da  glândula  mamária,  que,  na

maioria dos casos, é resultado de uma infecção bacteriana.

Devido a estas inflamações e lesões no tecido mamário, as células secretoras de

leite se tornam menos eficientes, e com menor capacidade de produção. Isto explica a

perda de qualidade e a redução na produção do animal (BRITO, 1999).

No Brasil, a alta prevalência da mastite em rebanhos leiteiros representa prejuízo

de 12 a 15% na produção. Já na Região Sudeste, segundo trabalho desenvolvido por

RIBEIRO et. al. (2008), onde se encontra a maior bacia leiteira, esses valores variam

entre 20%, no estado de Minas Gerais e 71% no estado de São Paulo. Em trabalho

realizado por Fernandes (2013), o autor concluiu que a mastite é a causa contínua de

significativos prejuízos para a indústria leiteira brasileira, podendo acarretar em perdas

nas propriedades de até R$ 630,00 por vaca/ano. 

No caso da mastite subclínica, que é a forma de mastite que não apresenta sinais

16



clínicos, a não ser que apresente uma baixa no total de leite produzido ou elevados

valores de CCS, esta vai reduzir a concentração de lactose, sólidos não gordurosos e

sólidos totais, mas não os teores de matéria gorda do leite (MALEK et. al., 2013).

Em  um  outro  trabalho,  realizado  por  BUENO  e  colaboradores  (2000),  foi

estimado o percentual de redução e produção total perdida diariamente devido à mastite

subclínica e foi feita uma projeção do prejuízo econômico mensal, referentes às cinco

propriedades  leiteiras  da  região  de  Pirassununga,  SP,  2000,  onde  foram  obtidos  os

seguintes resultados:

Tabela 1:Percentual de redução e produção total perdida diariamente devido a mastite
subclínica

Propriedade PR(%) PT(Litros) PE (R$)*

A
B
C
D
E

10,42
6,75
3,82
6,67
10,79

228,20
24,31
19,10
23,34
97,11

2.396,10
255,26
200,55
245,07

1.019,65

MÉDIA 7,69

Na indústria, leites oriundos de fornecedores com elevados níveis de CCS terão

o seu rendimento reduzido, maior tempo para a coagulação de queijos, perda de gordura

e caseína no soro, contaminação dos leites com baixos níveis CCS no armazenamento,

além  de  danos  nas  características  sensoriais,  como  sabores  amargos  e  rançosos

(CERQUEIRA et.al., 2012). Esta baixa qualidade do leite é notoriamente conhecida em

todo o território nacional, e, como consequência, resulta em produtos beneficiados de

qualidade insatisfatória (NERO, 2009).A CCS torna-se então um importante indicador 

*Considerando R$ 0,35 L/leite
PR: Percentual de redução na produção diária
PT: Produção total perdida diariamente
PE: Prejuízo econômico mensal
Fonte:Adaptado de: BUENO (2000)
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da sanidade do animal, pois viabiliza não só a identificação de animais com mastite

clínica, mas também a subclínica, reduzindo danos futuros à produção e qualidade do

leite e dos seus derivados industriais MÜLLER (2002).

Já a Contagem Bacteriana Total (CBT), que é expressa em Unidades Formadoras

de  Colônias  (UFC)  por  mililitro  de  leite  (UFC/mL),  diz  respeito  à  quantidade  de

bactérias  presentes  no  leite,  principalmente  as  mesófilas,  que  se  desenvolvem  em

temperaturas relativamente elevadas em relação as psicrotróficas, ou seja, no leite antes

de ser refrigerado e psicrotróficas propriamente ditas, que se desenvolvem em menor

temperatura,  ou  seja,  no  leite  refrigerado,  sendo  que  a  quantidade  bacteriana  é

diretamente influenciada pelos padrões de higiene ao longo do processo de ordenha,

limpeza dos utensílios e armazenamento do leite.

As bactérias psicotróficas produzem enzimas lipolíticas e proteolíticas, e mesmo

com  a pasteurização  e  eliminação  destas  bactérias,  este  processo  não  reverte  os

compostos  gerados.  A lipólise  da  gordura  do  leite  causa  um  sabor  rançoso  e  as

proteólises vão dificultar a coagulação do leite para a produção de queijos,  além de

reduzir o rendimento da massa para a produção destes (BASTOS, 2012).

No leite  pasteurizado,  a  contagem de  mesófilos  aeróbios  correspondente  aos

micro-organismos  termodúricos,  que  resistiram  à  pasteurização,  e  aos  que

contaminaram novamente o produto após o processamento (QUEVEDO et. al., 2006).

Deste modo, a CBT está diretamente relacionada com a composição do leite,

principalmente nas concentrações de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, e que

resultam em alterações nos produtos fabricados pela indústria. Em amostras de leites

com  elevada  CBT,  a  fermentação  da  lactose  por  bactérias  produz  ácido  lático,

diminuindo  o  pH,  o  qual  ainda  é  um  dos  problemas  enfrentados  pelos  laticínios

(CORTEZI, 2014).
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Em um trabalho realizado por MOLINERI (2012), foi descrito que as principais

fontes  de  contaminação bacteriana  do  leite  são  as  superfícies  dos  equipamentos  de

ordenha e tanque, superfície externa dos tetos e úbere e os patógenos causadores de

mastite no interior do úbere (MOLINERI et. al., 2012).

2.4. Instruções Normativas números 51 e 62 e suas aplicações

A IN 51 entrou em vigor em 18 de setembro  de 2002,  para regulamentar  a

produção, acondicionamento na propriedade e o transporte do leite até a indústria. A IN

51 estabeleceu critérios de qualidade para CCS e CBT, os quais deveriam ter seus níveis

máximos de 400.000 células/mL e 100.000 UFC, respectivamente, a partir de primeiro

de julho de 2011. O uso de tanques de imersão para o resfriamento na propriedade e o

fim dos leites tipos B e C, tornando todos leites crus integrais e a coleta a cada 48 horas

também foram definidos. Entretanto, várias medidas propostas por esta instrução não se

efetivaram, devido à falta de tempo hábil e aporte financeiro dos produtores de leite.

Editou-se, então, a IN 62, com atuação a partir de primeiro de janeiro de 2012.

Esta instrução flexibilizou as datas de implementação dos critérios máximos para serem

cobrados a partir de primeiro de julho de 2016, mantendo os valores de CCS e CBT, em

400.000 células/mL e 100.000 UFC/mL respectivamente.  Foi também estabelecida a

obrigatoriedade  do  uso  dos  tanques  de  expansão,  que  são  construídos  em  aço

inoxidável, armazenando e refrigerando o leite a 4º C, em desfavor dos de imersão, que

mantinham os latões de leite de aço ou plástico imersos em água, em uma temperatura

de 9º C para a refrigeração nas propriedades. 

Junto com os novos padrões  de  CCS e  CBT, foi  implementado também um

controle mais rigoroso de parasitoses, mastite, tuberculose e brucelose dos produtores

19



que passaram a receber sanções caso cometam alguma inconformidade. Abaixo seguem

tabelas  comparativas  dos  padrões  de  CCS  e  CBT  implementados  pela  IN  51  e

atualizados para a IN 62. 

Tabela 2: Níveis máximos de CCS e CBT e prazos estipulados pela Instrução Normativa 
nº 51

Instrução Normativa 51

Regiões Períodos

Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste

Até 
01/07/2005

De 01/07/2005
até 01/07/2008

De 01/07/2008
até 01/07/2011

A partir de 
01/07/2011

Norte e
Nordeste

Até 
01/07/2005

De 01/07/2007
até 01/07/2010

De 01/07/2010
até 01/07/2012

A partir de 
01/07/2012

CBT(UFC/mL-1) 1,0x106 1,0x106 7,5x105 3,0x105

CCS(Células/mL-1) 1,0x106 1,0x106 7,5x105 4,0x105

Tabela 3: Níveis máximos de CCS e CBT e prazos estipulados pela Instrução Normativa
nº 62

Instrução Normativa 62

Regiões Períodos

Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste

A partir de 
01/07/2008

 A partir de 
01/01/2012

A partir de 
01/07/2014

A partir de 
01/07/2016

CCS(Células/mL-1)7,5x105 6,0x105 5,0x105 4,0x105

CBT(UFC/mL-1) 7,5x105 6,0x105 3,0x105 1,0x105

Norte e
Nordeste

A partir de 
01/07/2008

 A partir de 
01/01/2012

A partir de 
01/07/2014

A partir de 
01/07/2016

CCS(Células/mL-1)7,5x105 6,0x105 5,0x105 4,0x105

CBT(UFC/mL-1) 7,5x105 6,0x105 7,5x105 1,0x105

2.5. Sistemas de ordenha

Existem dois tipos básicos de ordenha, o sistema manual e o realizado com o

auxílio  de  máquinas,  ou  seja,  mecanizado.  Cada  sistema  conta  com  suas  devidas

peculiaridades e cuidados de manejo pré e pós ordenha. No sistema manual, os
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 utensílios  devem  ser  lavados  com  detergente  alcalino  clorado,  água  quente  e

enxaguados com uma solução de água clorada. 

No sistema de ordenha balde ao pé e de circuito fechado, além de se utilizar a

água  quente  com  o  detergente  alcalino  clorado  e  o  enxágue  com  água  clorada,

recomenda-se também o uso de um detergente ácido. Isso se deve ao maior número de

partes que estes sistemas apresentam, e que são fontes de contaminação pois favorecem

a formação  de  depósitos  de  minerais  de  origem na  água e  no  leite  REINEMANN

(2003).

De acordo com SANTOS (2007), os principais fatores que afetam a eficiência

da  limpeza  de  equipamentos  de  ordenha  e  utensílios  são  o  tempo  de  lavagem,

temperatura  da  água,  volume  de  detergentes  e  cloro  utilizados,  concentração  do

detergente, velocidade e turbulência das soluções de limpeza, e drenagem adequada.

SANTOS (2007) ainda define que a rotina padrão de limpeza deve seguir os seguintes

passos descritos abaixo:

A limpeza deve começar imediatamente após a ordenha, enquanto as tubulações

estiverem aquecidas pela passagem do leite, o que desfavorece a formação de depósito

de resíduos. 

O primeiro passo é desconectar a tubulação de leite do tanque resfriador e deixar drenar

todo resíduo da unidade final e bomba de leite. Feito isso, realiza-se o enxágue com

água morna (pelo menos 35º C). Não devendo recircular essa água de enxágue e, sim,

descartar a água após a passagem pelo equipamento. O próximo passo é a limpeza com

detergente alcalino clorado, sendo que a temperatura inicial deve ser de 70º C e no final

do ciclo não deve ficar inferior à 40º C. Nos sistemas de circuito fechado, a utilização

de  caldeiras  permite  o  aquecimento  da  água  a  temperaturas  de  80º  C,  que  é  a

temperatura adequada para lavar a maior quantidade de tubulações. A duração deste
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processo será de aproximadamente 10 minutos, e a alcalinidade recomendada para a

solução detergente é de 250 a 500 ppm.

Em seguida é realizada a limpeza com um detergente ácido com pH menor ou

igual a 3,5, que deve ser realizada com água à temperatura ambiente, em um ciclo com

duração de 5 minutos.  A frequência de utilização deste  detergente vai  depender  da

qualidade da água (dureza; elevada concentração de íons minerais de cálcio e magnésio

dissolvidos) usada  para  a  limpeza,  sendo  normalmente  recomendado  o  seu  uso  ao

menos duas vezes por semana.

Por fim, é efetuada a desinfecção, uma sanitização com solução que apresente

de 100 a 200 ppm de cloro disponível. O produto mais utilizado é o hipoclorito de

sódio (NaClO) e o tempo de ação deve ser de no mínimo 5 minutos. Realizada esta

fase, os utensílios devem ser virados para baixo, possibilitando o escorrimento da água

residual, e caso o sistema de ordenha seja do sistema de balde ao pé, os latões devem

ser acondicionados em um local protegido e com a abertura voltada para baixo.

2.5.1. Sistema de ordenha manual

O sistema manual é o mais simples, sendo realizado pelo ordenhador, que retira

o leite em um balde, realiza a filtragem do leite com um coador de inox ou nylon e

depois  o  transfere  para  um  latão,  ou  diretamente  para  o  tanque  de  expansão.

Normalmente,  este  sistema  de  ordenha  é  realizado  em  pequenas  propriedades  que

contam  com  poucas  vacas  ou  que  não  possuem  um  nível  tecnológico  evoluído,

contando com ordenhas mecânicas (CNPGL, 2017).

Para realizar a ordenha manual, o ordenhador conduz o animal para o local de

ordenha e o prende ao canzil  e amarra as  pernas posteriores na altura dos jarretes,
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podendo fazer o uso de um bezerro para estimular a descida do leite ou não.

2.5.2. Sistema de ordenha Mecânico

Nos  sistemas  de  ordenha  mecanizada,  existem  uma  grande  variedade  de

equipamentos  de  diferentes  marcas  e  modelos.  Estes  equipamentos  simulam  as

mamadas  dos  bezerros  e  podem  contar  com  um  conjunto  ou  vários  conjuntos  de

ordenha.  Possuem basicamente  um sistema de  geração  de  vácuo,  um regulador  de

vácuo,  que  alterna  a  pressão  simulando a  mamada dos bezerros,  as  teteiras  e  uma

tubulação direta para o tanque de expansão no modelo de circuito fechado ou um latão

para acondicionamento temporário do leite até a deposição no tanque de expansão, no

caso do sistema de balde ao pé (CNPGL, 2017).

Nestes sistemas, os animais são conduzidos para a sala de ordenha, que pode ser

dotada de fosso ou não, e, após a condução, os animais são contidos e ordenhados. 

Deve-se tomar cuidados para evitar a ordenha excessiva e impactos na retirada

dos conjuntos, o que pode ocasionar traumas como cortes da pele, lesões provenientes

de  irritações  causadas  por  desinfetantes  cáusticos,  prolapso  de  esfíncter  e  edemas

(CNPGL, 2017).

2.5.2.1. Sistema de ordenha mecanizado balde ao pé

É constituído por uma unidade geradora de vácuo,  copos de coleta de leite,

teteiras, mangueiras e uma unidade armazenadora de leite (“latão”), que armazena o

leite de cada conjunto de ordenha temporariamente, até seu preenchimento, sendo então

carregado até o tanque de expansão e esvaziado. Embora seja um sistema que propicie
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maiores contatos do leite com fontes de contaminação, este sistema de ordenha permite

uma grande flexibilidade quanto ao total de conjuntos e local de realização da ordenha

e o menor custo aquisitivo, sendo assim muito utilizado por pequenos produtores de

leite.

2.5.2.2. Sistema de ordenha mecanizado de circuito fechado

É constituído por uma unidade geradora de vácuo,  copos de coleta de leite,

teteiras, tubulações que carreiam o leite até uma unidade de armazenamento temporário

que, por fim, bombeia este leite para o tanque de expansão, com o mínimo de contato

humano.  Apesar  de  representar  um importante  aspecto  na  evolução  tecnológica  da

propriedade,  a  adoção  de  ordenha  mecânica  de  circuito  fechado  não  indica

necessariamente uma melhoria na qualidade do leite produzido, já que suas tubulações

podem  representar  adicionais  fontes  de  contaminação,  caso  não  ocorra  uma

higienização adequada (NERO, 2009).

2.6. Manejo de ordenha

A ordenha é o momento primordial da atividade leiteira, pois é neste momento

que o conjunto de todos os esforços resulta em leite, que é o objetivo da atividade.

Entretanto, se realizada de modo inadequado, por pessoas não capacitadas, o produto

final não terá qualidade e poderá favorecer o surgimento de mastite nos animais. Deste

modo, a ordenha deve ser realizada por pessoas treinadas, destacando os princípios de

higiene,  fisiologia  da  lactação,  funcionamento  e  manutenção  do  equipamento

(MÜLLER, 2002).
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As  tetas  do  animal  a  ser  ordenhado  deve  sofrer  prévia  lavagem  com água

corrente,  seguindo-se  a secagem com toalhas descartáveis  de papel  não reciclado e

início imediato da ordenha, com descarte dos jatos iniciais de leite, que são os mais

contaminados, em caneca de fundo escuro ou em outro recipiente específico para essa

finalidade.  Em casos especiais, como os de alta prevalência de mastite causada por

microrganismos do ambiente, pode-se adotar o sistema de desinfecção das tetas antes

da  ordenha,  mediante  técnica  e  produtos  desinfetantes  apropriados,  adotando-se

cuidados  para  evitar  a  transferência  de  resíduos  desses  produtos  para  o  leite  e

realizando a secagem criteriosa das tetas antes da ordenha (IN 62).

A correta preparação do úbere e tetos dos animais realizada antes da ordenha,

junto com a forma em que a ordenha é conduzida, tem um grande impacto na qualidade

do leite, seja nos níveis de CBT como nos níveis de CCS. Assim sendo, existe uma

série de etapas que devem ser realizadas para que se considere um manejo de ordenha

como adequado e higiênico. 

2.6.1. Pré-dipping

O  pré-dipping  nada mais é que a lavagem dos tetos, caso estejam sujos com

barro ou esterco e/ou a imersão dos tetos do animal em uma solução sanitizante por

cerca de 30 segundos, com o intuito de retirar qualquer sujidade e eliminar a maior

quantidade possível dos micro-organismos presentes no local (DO BRASIL, 2012).  

        O principal propósito deste procedimento é prevenir novos casos de mastite

ambiental, pois as vacas entram na sala de ordenha trazendo bactérias ambientais, da

flora normal ou da saliva dos bezerros na pele dos tetos, que podem ser carreadas para

o interior do canal mamário no momento da ordenha. 
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Desta forma, a realização do  pré-dipping vai garantir  a eliminação da maior

parte  destas  bactérias  do  teto  antes  que  se  rompa  o  tampão  de  queratina  natural,

existente na superfície dos tetos e  o úbere fique suscetível  a uma possível  invasão.

Recomenda-se a utilização de iodo a 0,5%, a fim de se evitar resíduos no leite ou então

solução de clorexidina tanto a 1% quanto a 0,5% (PEDRINI, 2013).

2.6.2. Secagem dos tetos

Após  o pré-dipping,  é  realizada  a  secagem  dos  tetos  com  papel  toalha

descartável, e caso permaneça alguma sujidade no teto, o processo deve ser repetido

quantas vezes for necessário. Este procedimento também ajuda a retirar o excesso de

queratina  que  é  formado  no  teto  e  na  sua  secagem,  dificultando  a  proliferação  de

bactérias  (BRITO,  2000).  É  de  suma  importância  a  utilização  de  um  material

descartável para evitar a transmissão dos agentes patogênicos de um animal para outro.

Se a  prática  de  secagem dos tetos  não for  realizada,  pode resultar  em aumento da

contaminação bacteriana do leite (BRITO, 2004).

2.6.3. Teste da caneca de fundo preto

O próximo passo é a realização do teste da caneca de fundo preto, onde são

descartados os três primeiros jatos de leite em um recipiente para verificar a presença

de grumos, pus ou outro material que não o leite habitual. Esta não conformidade do

líquido indica a  ocorrência de algum distúrbio no animal,  principalmente  a  mastite

(DÜRR, 2005).
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Caso alguma substância que não seja natural do leite for detectada, o leite dos

quartos infectados deve ser descartado e o animal separado para que a ordenha deste

seja realizada no fim do processo e em separado para não contaminar os demais. Caso o

leite contaminado for misturado com o sadio, o índice de contaminação será elevado e

todo o leite perderá qualidade. Este conjunto de procedimentos, além de propiciar a

higienização dos tetos, é de fundamental importância para uma ordenha mais rápida e

completa (MÜLLER, 2002).

2.6.4. Ordenha

Após a realização dos procedimentos preparatórios, inicia-se a ordenha, seja ela

manual  ou mecânica.  Deve-se  tomar  todos  os  devidos  cuidados  de  higiene,  não

deixando as teteiras entrarem em contato com o solo ou esterco e realizando a lavagem

das mãos entre as ordenhas dos animais e o uso de recipiente adequado para a coleta do

leite quando realizadas pelo ordenhador manual.

 As teteiras não devem permanecer por um longo período após a saída total do

leite no animal, caracterizando a sobre ordenha. A colocação de pesos sobre o copo

coletor,  a  retirada  do  conjunto  com o  vácuo  aberto  ou  qualquer  outro  impacto  ou

movimentos  bruscos  podem ocasionar  lesões  nos  tetos  dos  animais,  favorecendo o

aparecimento de mastites (CNPGL, 2017).

2.6.5. Pós-dipping

Por fim, é realizado o manejo final, que é a prática isolada mais importante de

controle de novas infecções intramamárias. É importante que a imersão dos tetos seja

27



completa, isto é, pelo menos dois terços dos tetos devem ser imersos completamente na

solução  desinfetante.  Os  compostos  desinfetantes  que  apresentam  os  melhores

resultados são: iodo, 0,7% a 1,0%; clorexidina, 0,5% a 1,0%; e cloro, 0,3% a 0,5% (DO

BRASIL, 2012). Este procedimento é realizado com um recipiente próprio para este

fim, com a solução que tem não só a finalidade de eliminar as bactérias presentes no

exterior do teto, mas também impedir a colonização por outras bactérias presentes no

ambiente. A IN nº. 51 também recomenda que, após a ordenha, os animais permaneçam

em pé, pelo tempo suficiente para que o esfíncter do teto volte a se fechar evitando,

assim, a entrada de sujidades e bactérias no seu interior.

2.6.6. Ordenha higiênica e ordenha não higiênica

A qualidade do leite é definida por parâmetros de composição e higiene que

derivam das práticas adotadas no controle da genética, da sanidade, composta dentre

outros  fatores,  da  presença  ou  não de  mastite,  e  da alimentação do  rebanho e  dos

procedimentos de obtenção e conservação do leite (PONSANO, 2011). Neste trabalho,

a ordenha considerada higiênica é aquela em que são adotados todos os procedimentos

padrões  descritos  e  de  forma  adequada,  com  a  finalidade  de  obter  a  menor  carga

bacteriana e o mínimo de células somáticas, acondicionando e resfriando o leite em

seguida, tendo, deste modo, o melhor leite possível. Para tanto, deve-se ainda manter o

setor  de  ordenha  e  os  equipamentos  em um estado  de  conservação  adequado  para

facilitar todos os procedimentos de sanitização, e para que os equipamentos cumpram a

função proposta (MENDES, 2006).

Quando estes procedimentos não são realizados, ou realizados de forma errônea,

ou  ainda  parcialmente  realizados,  pulando  etapas,  entende-se  que  o  manejo  não  é

28



adequado e não surtirá os efeitos higiênicos apropriados, ou seja, é um manejo sem

higiene. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado em parceria com a empresa “Laticínios Q’nutry” na

microrregião  de  São  João  del-Rei,  no  Campo  das  Vertentes  em Minas  Gerais,  nas

cidades de São João del-Rei, Madre de Deus de Minas e Piedade do Rio Grande, no

período de janeiro a junho de 2016. O clima da região é o tropical  de altitude e o

tropical úmido Cwa, segundo a classificação de Köppen-Geiger, e a altitude média da

região é de cerca de 900 metros.

A região do campo das vertentes é uma das doze mesorregiões em que se divide

o estado de Minas Gerais. É composta por 36 municípios e três microrregiões, que são

as de Lavras,  Barbacena e São João del-Rei,  sendo que esta  última é composta por

quinze municípios. Todos possuem clima ameno e estações climáticas bem divididas.

Inicialmente,  60 propriedades  foram selecionadas e divididas  em três blocos:

Ordenha feita  manualmente (OM),  ordenha realizada com o sistema de balde ao pé

(OBP) e ordenha de circuito fechado (OCF). Após isso, os blocos foram novamente

divididos em manejo higiênico de ordenha (MH), e manejo sem higiene (MSH). Foi

utilizado um delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial  3x2.  Deste

modo, foram testados, seis tratamentos: A ordenha manual realizada de forma higiênica;

ordenha manual realizada de forma não higiênica; ordenha com o sistema balde ao pé

realizada de modo higiênico; ordenha com o sistema balde ao pé realizada de modo não

higiênico; ordenha com o sistema de circuito fechado realizada de modo higiênico; e

ordenha com o sistema de circuito fechado realizada de modo não higiênico.

Os parâmetros escolhidos para distinguir os níveis de qualidade do leite foram a

Contagem Bacteriana Total, (CBT) e a Contagem de Células Somáticas (CCS).
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 Tais  parâmetros  que  são  aqueles,  definidos  pelo  Ministério  da  Agricultura

Pecuária e Abastecimento, (MAPA) e regulamentados pela Instrução Normativa número

62, e que compõem o sistema de pagamento por bonificação da empresa.

As propriedades possuíam produção diária entre 50 e 4500 litros de leite. Nos

rebanhos de todas elas predominavam animais cruzados Holandês/Zebu, sem controle

definido, e com os mais diversos graus de sangue. Todas possuíam tanque de expansão

para armazenamento de leite até a coleta, que ocorre por caminhões-tanque, a cada 48

horas, não existindo leite armazenado por maior período nas coletas.

 Foram colhidas amostras mensais de cada uma das propriedades e diretamente

dos tanques de expansão, que são regulados à temperatura de 4º C. As coletas foram

realizadas pelo autor e por técnicos capacitados da empresa.  Neste procedimento os

tanques  permaneciam  com  suas  pás  em  movimento  por  cinco  minutos,  sendo  que

subsequentemente a amostra era coletada com o uso de uma concha esterilizada com

álcool 70%, sendo coletadas uma amostra para a análise de CCS e uma para CBT. Os

recipientes eram esterilizados e devidamente identificados com etiquetas contendo o

nome de cada produtor e possuem conservantes específicos. Em seguida, a amostra era

acondicionada em caixa de isopor com gelo químico. Após a coleta nas fazendas, as

amostras  permaneciam armazenadas sob refrigeração na  sede da empresa até  serem

recolhidas por um veículo próprio da “Clínica do Leite”, da ESALQ/USP na qual foram

analisadas segundo metodologia desta.

Os  dados  foram  organizados  em  uma  planilha  do  software  EXCEL®, e

subsequentemente foram estatisticamente analisados no Software de análises estatísticas

R®,  sendo  submetidos  à  análise  de  variância  pelo  teste  F  e  aqueles  que  acusaram

diferenças  estatísticas  significativas  de  5%  (p<0,05),  tiveram  as  suas  médias

comparadas pelo teste de Tukey, para comparação grupo a grupo. Foi realizada também
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a análise de interação entre os tratamentos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 4 são demonstrados as médias dos valores de CCS e CBT obtidos nos

três sistemas de ordenha nos dois tipos de manejo de ordenha, higiênico e não higiênico.

Tabela 4: Efeito da realização, ou não do manejo higiênico de ordenha, e do sistema de ordenha 
sobre os valores de CCS e de CBT do leite.

Item
Manejo higiênico Manejo não higiênico Efeitos (valor de P)*           Desvio padrão

OM OBP OCF OM OBP OCF MH O MH x O MH NH

CCS 483,45 321,34 685,48 942,48 1040,67 1083,4 4,5e-14 0,0254 0,8712 443,63 566,09

CBT 56,23 233,16 215,4 827,95 1020,61 545,48 1,424e-6 0,2656 0,2571 562,13 1631,57

CBT: Contagem Bacteriana Total, x 1000 UFC,
CCS: Contagem de Células Somáticas, x 1000 células/mL,
MH: Manejo Higiênico,
NH: Não higiênico,
O: Ordenha,
OBP: Ordenha de Balde ao Pé,
OCF: Ordenha de Circuito Fechado,
OM: Ordenha Manual.

Na tabela 5, estão as médias de CCS e CBT de cada um dos sistemas de ordenha

utilizados:

Tabela 5: Médias de CCS e CBT para o três sistemas de ordenha

Item Sistema de ordenha

Manual Balde ao pé Circuito fechado

CCS 699,14 681,005 884,44

CBT 442,85 626,885 380,44

CBT: Contagem Bacteriana Total,  x 1000 UFC,
CCS: Contagem de Células Somáticas  x 1000células/mL,
As médias dos tratamentos são o produto de cada um dos sistemas de ordenha, divididos pelo número de amostras, 
tanto do manejo higiênico como do não higiênico.
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Na tabela  6  estão  os  valores  de  comparação  das  médias  de  CCS pelo  teste

Tukey:

Tabela 6: Médias dos valores de CCS dos tratamentos

Médias de CCS

Ordenha de circuito fechado não higiênica 1083,40a

Ordenha balde ao pé não higiênica  1040,67a

Ordenha manual não higiênica 942,48a

Ordenha de circuito fechado higiênica  685,48b

Ordenha manual higiênica 455,80a c

Ordenha balde ao pé higiênica 321,34  c

CBT: Contagem Bacteriana Total, em UFC,
CCS: Contagem de Células Somáticas, em células/mL,
Tratamentos seguidos pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).

No leite ordenhado mecanicamente de modo não higiênico, os resultados médios

da CCS foram maiores que no leite obtido através da ordenha manual. Fato este que

pode  estar  relacionada  ao  mau  uso  dos  utensílios  e  equipamentos  de  ordenha  e  a

higienização  inadequada  dos  tetos  antes  e  após  a  ordenha,  refletindo  de  maneira

expressiva  na  ocorrência  de  mastite  nos  rebanhos,  fato  este  também observado por

SILVA et. al. (2010). 

Com os resultados obtidos, foi possível observar que os maiores valores tanto de

CCS como de CBT estão atrelados aos sistemas de ordenha realizados sem o manejo

higiênico, e que a adoção deste manejo reduziu os valores  de CBT em maior  grau,

impactando diretamente nesta variável. Quanto à CCS, esta também foi afetada. Embora

seja o sistema mais simples, a ordenha manual, quando realizada de modo higiênico se

mostrou bastante satisfatória, alcançando resultados próximos ao sistema de ordenha de

balde  ao  pé  realizada  de  modo  higiênico,  que  foi  a  única  que  atendeu  os  padrões

exigidos pela IN 62, que é de 400.000 células somáticas/mL.
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O sistema de ordenha manual  higiênico apresentou estes  baixos valores para

CCS  e  CBT  possivelmente  pelo  fato  dos  ordenhadores  utilizarem  bezerros  para

estimular a descida do leite e para se alimentarem do leite residual após o processo,

fazendo com que à ação física da sucção, de lisozimas, peroxidases e imunoglobulinas

salivares destes eliminem grande parte das bactérias presentes nos tetos, corroborando

com BRITO et. al., (2000). Que observou em seu trabalho que a adoção deste manejo

contribui  para diminuir  em até 90% o número de microrganismos da superfície dos

tetos, desde que estes sejam lavados antes da ordenha, a fim de se eliminar as bactérias

presentes na boca do bezerro e que passam para os tetos, e com VIEIRA et. al., (2005),

onde o autor concluiu que para este sistema de ordenha, somente no caso de ela ser

realizada dentro dos padrões  de higiene que é possível  se  obter  um leite de melhor

qualidade.

VOGES  et.  al.,  (2016)  em  seu  trabalho,  observou  que  propriedades  com

problemas  de  higiene  são  predisponentes  ao  aparecimento  de  mastite  subclínica,  e

consequente  aumento  da  CCS,  e,  desta  forma  que  tecnologias  e  estruturas  físicas

evoluídas não são garantia de uma melhor qualidade do leite.

Entretanto,  analisando  os  valores  de  CBT  e  se  formos  empregar  o  valor

padronizados  pela IN 62 que é de 100.000 unidades  formadoras de colônia (UFC),

somente o tratamento de ordenha manual com manejo higiênico, estaria dentro do que é

preconizado pela legislação. Fato este também observado por WINCK (2014), que em

seu trabalho realizado com 166 propriedades no estado de Santa Catarina, identificou

que as propriedades com ordenha manual tiveram os melhores resultados para CBT. E

que  a  realização  da  preparação  do  úbere  para  a  ordenha afetou  somente  esta,  com

melhores resultados para os produtores que afirmaram utilizar pré imersão das tetas em

desinfetantes. 
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Os resultados da análise de variância indicam que o sistema de ordenha não

afetou os níveis de CCS e de CBT, já o manejo utilizado sim. Este fato já havia sido

observado por ANGELIS et. al., (2016), que concluiu em seu trabalho, que o tipo de

ordenha, manual ou mecanizada, não interfere na qualidade higiênico-sanitária do leite.

E, apesar de alguns tratamentos apresentarem os valores mais elevados desta variável do

que outros, não houve diferença estatística entre eles, corroborando com os resultados

deste trabalho.

Em  trabalho  realizado  por  CAVALCANTI  (2010),  a  autora  observou  que  a

higiene antes, durante, e após a ordenha, exerce influência na qualidade microbiológica

do leite cru. E que fatores ligados a limpeza dos sistemas de ordenha, como a utilização

de detergentes específicos para a limpeza das ordenhadeiras devem ser acompanhados

de procedimentos de higienização que atendam a concentração ideal do detergente e

sanitizante empregados. Devendo ainda o tempo de contato da solução detergente, com

o equipamento,  a  qualidade  da  água,  e  a  temperatura  da  solução  detergente,  serem

adequados.  Observou  ainda  que  após  a  adoção  de  procedimentos  adequados  de

higienização, houve a redução de mais de 1 ciclo logarítmico no número de bactérias

mesófilas, e psicrotróficas, aderidas nas superfícies do sistema de ordenha, identificando

ainda quais componentes possuíam maiores contaminações por bactérias, conforme a

figura 1: 
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Figura 1:  Reduções decimais obtidas com o procedimento orientado de higienização em diferentes 
partes do equipamento de ordenha antes e depois do processo de intervenção.                                           
Os resultados são expressos em UFC/cm2.                                                                                                                                                                                 

Os valores são médias de três repetições.                                                                                                 
Fonte: Adaptado de : CAVALCANTI (2010).

Já a ordenha de circuito fechado higiênica ficou fora do que é estabelecido no

quesito CCS. Provavelmente porque esta possui mais componentes, que se contaminam,

transmitindo bactérias  causadoras de mastite de um animal para outro ao longo das

ordenhas ou por estarem atreladas a rebanhos maiores, onde o controle da sanidade dos

animais é dificultado.

A maior produção leiteira dos animais presentes em sistemas mais intensivos,

que,  predominantemente  se  utilizam  de  sistemas  de  ordenha  de  circuito  fechado,

também pode ser outro fator favorável para o aumento nos níveis de CCS, pois é sabido

que  animais  da  raça  holandesa,  incluindo  seus  cruzamentos  com  elevado  grau  de

sangue, são animais mais frágeis e suscetíveis a enfermidades.

 Em trabalho realizado com 4856 animais, DE ANDRADE (2007), constatou

que  animais  oriundos  da  raça  holandesa  possuem  uma  predisposição  genética  para

mastite e que a estimativa de herdabilidade desta característica evidencia que, embora as

práticas de manejo adequado sejam importantes para o seu controle adequado, existe
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uma variação genética aditiva para esta característica, ainda que de pequena magnitude.

A  limpeza  dos  utensílios  e  equipamentos  e  a  sua  utilização  adequada  na

realização da ordenha são tão importantes quanto o nível tecnológico dos equipamentos

utilizados, corroborando em parte com PEDRICO (2009). Portanto, é essencial para a

qualidade do leite que a ordenha seja realizada da forma mais higiênica possível, afim

de evitar  ao máximo as inúmeras e possíveis contaminações por microrganismos no

produto  final  ao  longo  de  todo  processo,  como  por  exemplo  a  desinfecção  dos

insufladores dos sistemas mecanizados de ordenha, por meio de imersão em solução

desinfetante,  que  é  uma prática  simples  e  que  pode trazer  resultados  benéficos  em

termos de controle da mastite (HARTMANN 2009).

Em  trabalho  realizado  por  TAFFAREL (2015),  o  autor  definiu  que  existem

fatores  relacionados  ao  manejo  dos  animais  e  higienização  dos  equipamentos  de

ordenha e resfriamento, os quais necessitam ser trabalhados junto aos produtores para só

assim se alcançar melhores resultados.

Entre  os  fatores  de manejo,  DE OLIVEIRA (2014),  identificou que os  mais

relevantes  para  a  ocorrência  de  mastite  estão  a  não  realização  do  pós-dipping e  a

lavagem inadequada dos tetos  dos  animais antes  da ordenha.  Medidas simples  e  de

baixo custo que podem ser empregadas por todos os produtores de leite, o que trará um

grande retorno não só financeiro mas também sanitário. Assim, o produtor conseguirá se

enquadrar no que rege a IN 62, não necessitando de novos prazos para a adequação,

precisando apenas refinar o seu sistema de produção e manejo.

SOUZA (2005), em trabalho avaliando as práticas de manejo adotado em 175

propriedades da Zona da Mata mineira concluiu que a realização da anti sepsia antes e

após a ordenha, a adoção da linha de ordenha e o não fornecimento de alimento durante

a  ordenha,  são  procedimentos  que  contribuem para  evitar  alta  contagem de  células
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somáticas  do  rebanho.  O  autor  observou  ainda  que  os  procedimentos  e  cuidados

higiênicos ligados à prevenção de novos casos de mastite  não estavam bem difundidas,

com exceção  do  tratamento  dos  casos  clínicos.  E  que  34,1% das  propriedades  não

faziam manutenção dos equipamentos de ordenha ou a faziam de forma esporádica. De

modo  que  a  adoção  destes  procedimentos  influenciam,  de  modo  favorável,  na

frequência e no controle de mastite do rebanho.

Resultado semelhante obteve VALLIN (2009),  em trabalho realizado com 46

propriedades no estado do Paraná, a autora observou que após a implantação de boas

práticas de higiene como a realização do pré-dipping, secagem dos tetos, e desprezo dos

três primeiros jatos de leite ou mamada dos bezerros,  houve uma redução média de

87,90% na CBT nas propriedades com ordenha manual e 86,99% nas propriedades com

ordenha  mecânica.  Com  relação  a  CCS,  a  redução  média  foi  de  33,94%  em

propriedades com ordenha manual e 51,85% em propriedades com ordenha mecânica.

As  práticas  de  higiene  implantadas  se  mostraram  eficientes  nos  dois  sistemas  de

produção.

Outro fator de grande relevância sobre a qualidade do leite, é a qualidade da

água utilizada no sistema de produção. Muitas vezes esta é oriunda de córregos, minas,

poços  e  cursos  de  água,  e  não  sofre  nenhum  tipo  de  tratamento  ou  cloração.

HARTMANN (2009),  observou em seu trabalho com 34 propriedades no estado do

Paraná que aproximadamente 8,7% dos produtores  utilizavam água de rede pública,

20,5% de poço convencional, 11,1% utilizam água de poço artesiano, e 59,8%, água de

nascentes, córregos, rios ou açudes, e que a detecção dos agentes patogênicos presentes,

principalmente bactérias, protozoários e vírus, em uma amostra de água é extremamente

difícil, sendo que estes podem vir a contaminar os sistemas de ordenha.
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Em  sistemas  de  ordenha  canalizados,  é  comum  que  os  operadores,  após

efetuarem a limpeza automatizada, deixem as teteiras engatadas nos bicos lavadores, os

soltando somente instantes antes da próxima ordenha. Este tipo de manejo faz com que

a água restante do processo de enxágue permaneça no sistema, e provavelmente faça

com  que  os  microrganismos  presentes  na  água  contaminem  todo  o  conjunto,

favorecendo a contaminação dos animais. 

MÜLLER  (2002),  observou  que  a  correta  limpeza  aliada  à  manutenção  do

equipamento de ordenha é tão importante quanto o manejo e higiene de ordenha, sendo

ele  de  fundamental  importância  para  se  alcançar  a  qualidade  do  leite.  No  quesito

manutenção, deve-se dar especial  atenção ao correto dimensionamento da bomba de

vácuo, e nível de vácuo produzido, funcionamento adequado dos pulsadores e constante

troca das teteiras, insufladores e copos coletores, sempre que estes estiverem furados,

gastos ou danificados. 

Faz-se, então, necessária ainda a presença de técnicos de campo para auxiliarem

os produtores nos manejos para a melhoria da qualidade do leite. Com a assistência, será

possível  a  melhoria  de  outros  quesitos  de  grande  importância  como  a  nutrição,

reprodução,  melhoria  genética  e  ambiência  que  impactam  diretamente  nos  índices

produtivos,  favorecendo a  permanência  daqueles  que  se  modernizarem na  atividade

leiteira.
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5. CONCLUSÃO

O  sistema  de  ordenha  realizado  não  é  o  principal  fator  que  afeta  a

qualidade do leite. Neste estudo, a adoção de um manejo higiênico de ordenha

provavelmente foi o principal fator que afetou os padrões de qualidade do leite.

Independente  do  sistema  de  ordenha  utilizado,  esta  deve  ser  realizada  com

higiene para se obter bons resultados.
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