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Introdução  

 A produção de leite no Brasil pertence a uma cadeia produtiva que movimenta 

aproximadamente R$ 18 bilhões por ano, (IBGE, 2006). A região Nordeste, responsável por 

12% do leite produzido no país, foi a região com a terceira maior taxa de crescimento, de 

aproximadamente 69% (SEBRAE, 2013). Em Pernambuco, a região do Agreste (denominada 

bacia leiteira do estado) continua sendo a maior produtora, respondendo por 73% da produção 

do estado. No entanto, em grande parte das fazendas da região o sistema existente é o da 

agricultura familiar, que não dispõe de tecnologia e planejamento, apresentando baixos 

índices de lucratividade e eficiência.  

 A qualidade do leite é definida por parâmetros de composição química, características 

físico-químicas e higiene (BRITO et al., 2007) (incluindo a presença de alguns elementos 

como proteínas, minerais, vitaminas, gordura e lactose) sendo influenciada pelo manejo 

adequado, alimentação e genética dos animais. As exigências de qualidade e higiene para o 

leite cru e derivados lácteos são definidas com base em postulados estabelecidos para a 

proteção da saúde humana e preservação das propriedades nutritivas desses alimentos 

(BRITO et al. 2007).  

 A produção de alta qualidade do leite necessita de um manejo de ordenha que reduza a 

contaminação microbiana, química e física do leite (SANTOS, 2007) abrangendo desde o 

ordenhador até a sala de ordenha, que devem estar em condições higiênicas adequadas. 

A comunidade remanescente quilombola Castainho, fica localizada a cerca de seis 

quilômetros do centro da cidade de Garanhuns, composta por 350 famílias que sobrevivem da 

agricultura familiar, predominando a atividade leiteira e as culturas de mandioca, feijão e 

ainda o cultivo de hortaliças. A atividade leiteira não é muito ampla na comunidade, devido à 

falta de assistência técnica oferecida a essas famílias, tornando-se assim uma atividade de 

baixa produção. Um outro fator que influencia tanto a produção quanto a qualidade do leite é 

a falta da implantação de boas práticas de higiene durante a ordenha, imprescindível para um 

produto final de qualidade. Dessa forma o presente trabalho tem como objetivo implantar 

práticas de higiene durante a ordenha através de medidas educativas, evitando assim que a 

comunidade consuma leite contaminado. 
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Material e Métodos 

 O trabalho foi realizado entre Junho de 2012 e Agosto de 2013, com o 

acompanhamento do coordenador da comunidade e ajuda de alunos integrantes do 

PET/CONEXÕES da UFRPE/UAG, sendo iniciado com um estudo do tipo exploratório 

observacional de abordagem qualitativa, no qual foram realizadas diversas visitas à 

comunidade antes e durante a ordenha das quatro famílias envolvidas com a atividade leiteira. 

Foi observado se o local de ordenha e as medidas de higiene eram apropriados. e foi aplicado 

um questionário com 10 perguntas feitas no momento da ordenha, durante sete dias, pois cada 

pergunta era realizada em um momento diferente da ordenha. Posteriormente foi realizada 

uma análise dos dados do questionário, com o objetivo de se detectar os principais erros e 

dificuldades em relação à produção do leite. Através da análise desses erros e dificuldades foi 

realizada uma palestra na comunidade com o tema : "A Implantação de boas práticas de 

higiene durante a ordenha", ministrada pelos integrantes do grupo.  

 Em um segundo momento, sessões de acompanhamento foram realizadas 

semanalmente durante dois meses no momento da ordenha em cada propriedade. Esse 

acompanhamento abrangeu a limpeza do local de ordenha e dos materiais utilizados, e regras 

de higiene para o ordenhador, que deve sempre usar roupas limpas, ter cabelo cortado e unhas 

limpas. A higiene dos animais era iniciada com a eliminação dos três primeiros jatos de leite 

de cada teto em uma caneca de fundo preto, realizando-se assim o teste clínico da mastite. O 

próximo passo era a limpeza das tetas utilizando solução clorada para reduzir a contaminação 

com germes, secando os tetos com papel toalha descartável. Após a retirada do leite aplicava-

se iodo glicerinado nas tetas, evitando assim a possibilidade de contrair a mastite. 

  Foram colhidas amostras do leite semanalmente, antes e após o acompanhamento, 

sendo essas armazenadas em recipiente de polietileno com capacidade de 600 mL para a 

realização de análises em que foram avaliados os seguintes parâmetros químico-físicos: ph, 

teste do amido, densidade, acidez e leite colostral. As análises foram realizadas no laboratório 

de química da UAG/UFRPE no período de Julho de 2012 a agosto de 2013, com ajuda do 

técnico sendo essas em uma sequência de 22 análises, divididas em 11 antes do 

acompanhamento e 11 após.  

  O teste de pH foi feito no pHmetro para lácteo HI99161, adicionando 40 mL de leite 

em béquer, determinando assim o pH das amostras. Para o teste do amido foi adicionado 10 

mL de leite em béquer, em seguida, foi aquecido e resfriado em um recipiente contendo água 

e gelo, e depois adicionado 3 gotas da solução de lugol, possibilitando a identificação de 

grânulos de amido com uma coloração de azul negra ou marrom escuro segundo (Oliveira et 

al. 2011). Para a análise do leite colostral, adicionou-se 5 ml de leite e 5 mL de álcool 60° em 

béquer, agitando-o para observar a ocorrência ou não da coagulação do leite. A densidade foi 

determinada pela fórmula massa/volume: pesou-se 10 mL de leite e o resultado encontrado foi 

dividido por 10, obtendo assim a densidade das amostras que deveriam se encontrar entre 

1,027 e 1,034 °D. A acidez foi determinada utilizando a solução hidróxido de sódio (NaOH), 

para neutralizar o ácido do leite, e em seguida foi adicionado a fenolftaleína, indicador usado 

para mostrar a quantidade do álcali, neutralizando o ácido do leite em 10 mL. 

 Por fim foi realizada uma oficina de avaliação com todos os produtores na qual foram 

entregues folders informativos. 

 

Resultados e discussões 

 Durante as visitas realizadas à comunidade observou-se que os locais de ordenha não 

eram adequados, por serem próximos a esgotos, chiqueiros de porcos e possuírem muitos 

entulhos. Verificou-se que os materiais utilizados no momento da ordenha não recebiam a 

higiene correta, sendo lavados em intervalos de dois em dois dias sem a utilização de sabão 

neutro. Segundo COUSIN e BRAMLEY (1981) a água utilizada na limpeza dos 
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equipamentos é uma fonte de contaminação ambiental do leite; além do contato com a 

superfície dos próprios equipamentos, (GUERREIRO et al. 2005). 

 Através da análise dos questionários foi observado que os principais erros cometidos 

eram: a não realização do pré-dipping, desenvolvido como uma medida preventiva contra a 

mastite ambiental (MÜLLER, 2002); nem o pós-dipping, desinfecção dos tetos após a 

ordenha que contribui para a eliminação das bactérias que vieram das mãos do ordenhador, 

dos equipamentos e do ambiente. 

 Os resultados obtidos através das análises do leite, antes do acompanhamento 

realizado pelos alunos estão presentes na (tabela 1). e das análises realizadas após o 

acompanhamento estão presentes na (tabela 2). 

 

Tabela 1. Resultados das análises realizadas nas amostras do leite produzido na comunidade 

Castainho, antes do acompanhamento realizado pelos alunos para se obter os parâmetros 

físico-químicos. 

 

Parâmetros físico-químicos 

Produtores 

1 2 3 4 

pH  6,71 8,72 7,74 6,81 

Amido  negativo negativo positivo negativo 

Leite Colostral negativo positivo positivo negativo 

Densidade 

Acidez 

1,0036 

0,16 

1,07382 

0,15 

1,08674 

0,21 

1,00241 

0,18 

 Média dos resultados das análises de quatro produtores da comunidade Castainho. 

 Na análise das amostras coletadas antes do acompanhamento, verificou-se que o pH de 

duas amostras estão acima do permitido para o leite fresco, que é entre 6,4 a 6,8, podendo 

afetar negativamente a saúde humana. O teste do amido apresentou resultado positivo para 

uma amostra, ou seja, foi adicionado água no leite e para evitar a coloração e aparência mais 

clara adicionou-se amido, diminuindo assim o valor nutritivo. 

  Os resultados para a presença de leite colostral foi positivo em duas amostras, o que 

indica que no momento da ordenha o produtor deixou resíduos do colostro no leite ordenhado. 

O teste para a densidade apresentou dois resultados fora dos limites permitidos, na faixa de 

1,027 a 1,034 g/mL. Para as análises de acidez, os resultados apresentaram na faixa de 14 a 

21. A legislação determina que um leite ácido é aquele que apresenta uma acidez maior que 

18° Dornic e de acordo com Silva & Veloso (2011) o leite ácido é impróprio para o consumo 

e para a industrialização. 

 

Tabela 2.  Resultados das analises realizadas nas amostras do leite produzido na comunidade 

Castainho, após o acompanhamento realizado pelos alunos, para se obter os parâmetros físico-

químicos. 

 

Parâmetros físico-químicos 

Produtores 

1 2 3 4 

pH 6,70 6,72 6,74 6,81 
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Amido  negativo negativo negativo negativo 

Leite Colostral negativo positivo negativo negativo 

Densidade 

Acidez 

1,0036 

0,18 

1,01-382 

0,16 

1,00674 

0,17 

1,00241 

0,18 

Média dos resultados das análises de quatro produtores da comunidade Castainho. 

 

 A análise das amostras coletadas após o acompanhamento realizado revelou melhores 

resultados. Verificou-se que o pH das amostras analisadas estavam dentro da faixa permitida, 

e o teste do amido apresentou resultado negativo para todas as amostras. Os resultados para a 

presença de leite colostral foi positivo em apenas uma amostra. O teste para a densidade 

apresentou um resultado dentro dos limites permitidos, na faixa de 1,027 a 1,034 g/mL. 

Quanto à acidez, os resultados estavam na faixa de 14 a 18°D, também dentro do limite 

permitido pela legislação. 

 

Conclusões 

 Os resultados obtidos permitiram a constatação de uma grande diferença na qualidade 

do leite antes do trabalho e após o trabalho, havendo melhoria das características físico-

químicas, assegurando maior segurança para a alimentação da comunidade. Após a aplicação 

das medidas educativas (palestras, oficinas, acompanhamento) constatou-se que as técnicas 

ensinadas foram plenamente adotadas pelos produtores. 

 

Referências 

1. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 25 março 2013. 

2. SEBRAE - Boletim Setorial do Agronegócio Nº  03 - Bovinocultura Leiteira. 

Disponível em: <http://189.39.124.147:8030/downloads/Boletim-Bovinocultura.pdf> 

Acesso em: 3 maio 2014. 

3. BRITO, M. A. V. P; BRITO, J. R. F. Qualidade do leite. 2007. p. 61. Disponível em:  

< http://www.fernandomadalena.com/site_arquivos/903.pdf> Acesso em: 3 maio 

2014. 

4. SANTOS, M. V. Boas práticas de produção associadas à higiene de ordenha e 

qualidade do leite - Parte 2.  Radar Técnico- Qualidade do leite, 2007. Disponível em: 

<www.milkpoint.com.br>. Acesso em: 23 março 2013. 

5. MÜLLER, E.E. Qualidade do leite, células somáticas e prevenção da mastite. In: 

ANAIS DO IISUL-LEITE: SIMPÓSIO SOBRE SUSTENTBILIDADE DA 

PECUÁRIA LEITEIRA NA REGIÃO SUL DO BRASIL. Maringá: UEM/CCA/DZO-

NUPEL. 2002. p. 212 e 214. 

6. GUERREIRO, P. K.; MACHADO, M. R. F.; BRAGA, G. C.; GASPARINO, E.; 

FRANZENER, A. S. M. Qualidade micr                                          

                                                         , Lavras, v. 29, n. 1, p. 216-

222, jan./fev. 2005.  

7. COUSIN, M. A.; BRAMLEY, A. J. The microbiology of raw milk. In: Robinson, R. 

K. Dairy microbiology. New York: Applied Science, 1981.  v.  1, p. 119-163. 

8. SILVA, J. C. P. M .da; VELOSO, C, M. Manejo para maior qualidade do leite. 1ª 

Edição. Viçosa, MG, 2011. p. 64. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.milkpoint.com.br/

