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Perfil socioeconômico dos produtores e qualidade do leite produzido na bacia 
leiteira da microrregião de Pires do Rio(GO) 

 
 

RESUMO 

 
O estado de Goiás é um dos principais produtores de leite do país, sendo a mesorregião 

sul a principal produtora e dentre as microrregiões destaca-se a microrregião de Pires do 

Rio. A obtenção do leite de boa qualidade depende do primeiro elo da cadeia que é o 

produtor. O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de traçar o perfil 

socioeconômico dos produtores e da qualidade do leite da Microrregião de Pires do Rio 

(GO), fazendo um paralelo com a Instrução Normativa 62/2011 por meio dos indicadores 

de qualidade microbiológica,da contagem de células somáticas (CCS) e da contagem 

bacteriana total (CBT) e dos indicadores de qualidade composicional. Os dados utilizados 

são provenientes de análises realizadas pelo Laboratório do Leite do Centro de Pesquisa 

em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

Um questionário estruturado foi aplicado a 86 produtores de leite da microrregião de Pires 

do Rio, contendo questões relativas a informações socioeconômicas, ao emprego de 

técnicas de manejo relacionadas à qualidade do leite e à adequação das propriedades em 

relação a Normativa 62/2011. Foram tabulados os dados de CCS e CBT e da composição 

centesimal, referentes ao período de 2011 à 2012. Os dados foram submetidos ao teste 

não paramétrico de Kruskal-Wellis para comparação dos valores medianos de CCS e 

CBT de cada fator relacionado à produção de leite nas propriedades. Foi adotado o nível 

de significância de 5%. As análises estatísticas foram realizadas empregando o software 

R (livre) versão 3.0.3. As propriedades leiteiras estudadas adequam-se ao estabelecido 

pela IN 62 para CCS e CBT, independente da pecuária ser a principal atividade 

econômica, do nível de satisfação dos produtores,do sistema de produção e do 

conhecimento destes sobre as normas brasileiras de qualidade do leite.Os produtores 

entrevistados na sua maioria são os responsáveis pela produção do leite, são casados e 

com idade até 60 anos e nível médio e superior de escolaridade. Os rebanhos são 

predominantemente da raça Girolando, as propriedades apresentam bom nível 

tecnológico de produção  utilizam de ordenhadeira mecânica e tanque de expansão 

individual. Dentre os procedimentos de ordenha, os produtores utilizam apré-imersão e 

pós-imersão dos tetos. As vacas são colocadas em alguma ordem de ordenha em relação 

à mastite e os produtores adotam o tratamento preventivo de mastite em vacas secas. 

Além dos procedimentos operacionais de limpeza do equipamento de ordenha. Os 
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produtores de leite têm conhecimento da Instrução Normativa que rege a qualidade do 

leite e manifestam satisfação com a pecuária leiteira em razão do desejo de ampliação. 

Em função dos ditames da normativa 62/2011, houve melhoria significativa na qualidade 

do leite das propriedades da Microrregião de Pires do Rio (GO). 

 

Palavras-chave: contagem bacteriana, células somáticas, qualidade do leite, mastite. 
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Socioeconomic profile of producers and quality of milk produced in 

dairy basin of the Pires do Rio micro-region 

 

ABSTRACT 

 

The state of Goiás is the fourth largest milk producer in Brazil, and its South Mesoregionis 

the leading producer, especially the Micro-region Meia Ponte, southeast of Goiás, Vale do 

Rio dos Bois and Pires do Rio. Milk quality is one of the factors discussed in this 

Agroindustrial trade. In 2011.The Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) 

published the IN62,in which they established criteria and standards for the production of 

raw milk. Obtaining good milk quality depends on the first link of the chain, which is the 

producer. This work was developed with the aim of outlining the socioeconomic profile of 

the milk producers and the production at the micro-region of Pires do Rio (GO); assessing 

the impact of IN62/2011 on production systems, making a parallel with the rules through 

the hygienic quality indicators of health, somatic cell count (SCC) and total bacterial count 

(TBC) and compositional quality indicators, analyzing the quality of milk and socio- 

economic-cultural profile of these producers. The data used are came  from analyzes 

previously conducted and the results belong to the file of the Lab Milk Food Research 

Centre, School of Veterinary and Animal Science, Federal University of Goiás. A structured 

questionnaire was administered to 86 milk producers of micro-Pires do Rio, on issues 

regarding socioeconomic information, the use of management techniques related to milk 

quality and the adequacy of the properties with respect to IN62/2011 resolution SSC and 

TBC data referring to the period 2011-2012 were tabulated Statistical analysis of the data 

was used as the experimental unit the milk tank (individual) from which the samples were 

collected. The date were subjected to non-parametric Kruskal-Wallis test to compare the 

median values of SCC and TBC of each issue related to milk production in the properties. 

Significance level of 5% was adopted. Statiscal analyzes were performed using the R 

software,version 3.0.3. Milk is the main economic activity of the properties,the herds were 

predominantly of  crossbred Girolando, and there was a good technological level in 

production by the use of mechanical milking machines and tanks expansion. Among the 

milking procedures, wefound the use of pre - soak in the preparation of the udder. Cows 

were placed in any order in relation to mastitis and it is preventive treatment of mastitis in 

dry cows. Operational procedures for cleaning milking equipment are conducted.The 
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results showed that producers are well informed,were of theresolution governing the 

quality of milk. The degree of impact of IN 62 on their properties was high, due to 

investments made by the milk producers. Their satisfaction with dairy farming was 

verifiedbecause of their desire to expansion. Higher amounts of fat and protein were 

observed in the rainy season.Acording to the regulations of the 62/2011 normative, there 

was significant improvement on milk quality in properties of micro-Pires do Rio-(GO) 

 
Keywords: bacterial count, quality of milk, mastitis. 
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CAPÍTULO 1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos principais países produtores de leite do mundo. Tem 

capacidade de se tornar um dos maiores exportadores de produtos lácteos, mas, 

para isso, é necessário que a oferta de leite atenda à qualidade exigida pelos 

mercados importadores e em quantidade suficiente para atender a demanda. 

(CORRÊIA et al., 2011). 

Aatividade leiteira no Brasil tem se caracterizado como uma das mais 

importantes do segmento do agronegócio, desempenhando função de grande 

relevância  no processo de desenvolvimento econômico e social do país 

(YAMAGUCHI; MARTINS, 2003). 

Em 2011 a produção nacional foide mais de 32 bilhões de litros/ano, 

em 2012 atingiu mais de 33,7 bilhõesde litros/anoe em 2013 com 35 bilhões de 

litros/ano, com predomínio do sistema de produção a pasto. Tornou-se, assim, o 

quinto maior produtor mundial de leite e o primeiro da América Latina, superado 

apenas pelos Estados Unidos, Índia, China e Rússia (USDA, 2012). 

No país, existem cerca de 4 milhões de propriedades rurais com 

expressiva, geração de emprego e renda (GOMES,2011).  

Atualmente quando se considera o território nacional, Goiás aparece 

em quarto lugar dentre todos os Estados brasileiros, com uma produção mais de 

3 bilhões de litros, sendo a mesorregião Sul a principal produtora, destacando-se 

as microrregiões de Meia Ponte, Sudeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois e Pires 

do Rio (IBGE, 2013). 

A existência de produção leiteira em praticamente todos os municípios 

goianos sugere a necessidade de se avaliar mais detalhadamente a estrutura 

prodututiva e o nível de especialização de cada município. Assim,estudos que 

avancem nesse sentido seriam de grande utilidade para as instituições de 

fomento e, no geral, a todos envolvidos da cadeia produtiva do leite no Estado de 

Goiás (GOMES, 2009).  
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O conhecimento sobre o perfil dos produtores de leite constitui fator 

imprescindível para a formulação e operacionalização de iniciativa institucionais 

de suporte ao desenvolvimento da pecuária leiteira (PEDROSO et al; 2011). 

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 18 

de setembro de 2002, publicou a Instrução Normativa (IN) 51/2002, baseada em 

uma nova regulamentação técnica para a produção, identidade e qualidade para 

os diferentes tipos de leite, bem como suas condições de refrigeração na 

propriedade rural e transporte até a indústria (BRASIL, 2002). O prazo para 

aqueles produtores que não conseguiram atingir as metas propostas foram 

prorrogadas até 2016, com o intuito de permitir possíveis adequações conforme 

disposto na IN 62/2011, que substituiu a IN 51/2002 (BRASIL, 2011). 

A IN62/2011 apresenta novos parâmetros de avaliação da qualidade do 

leite, tais como Contagem de Células Somáticas – CCS e a Contagem Bacteriana 

Total – CBT, além dos convencionais já existentes. 

O sistema de avaliação da qualidade do leite, baseado na contagem 

das células somáticas e na contagem bacteriana total, visa monitorar os pontos 

de controle nos sistemas de produção, permitindo a adoção de medidas 

adequadas que garanta a qualidade do leite. Por outro lado, a qualidade do leite 

tornou-se um pré-requisito básico para a remuneração dos produtores e a 

permanência dos mesmos na atividade (BAVA et al., 2009). 

Em função da complexidade da atividade e considerando sua 

importância social, tornou-se necessário obter informações, que dizem respeito ao 

perfil dos produtores, que facilitem o planejamento das ações por parte dos 

órgãos governamentais, assim como os particularesvisando a identificação dos 

pontos fortes dos fracos e das oportunidades que darão sustentabilidade a esse 

importante segmento produtivo. 

O presente estudo que tem como objetivo avaliar a qualidade do leite 

na microrregião de Pires do Rio – GO bem como traçar o perfil socioeconômico 

dos produtores desta região no período de 2011 à 2012,conforme os parâmetros 

estabelecidos na IN 62/2011. 
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2 PRODUÇÃO DO LEITE 

 

Em 2013 a produção de leite no Brasil foi de 35 bilhões de litros/anoe 

deve aumentar 5% em 2014, conforme projeção do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013). A região Sudeste é a maior produtora de 

leite, contribuindo com 35,24% da produção nacional. Em segundo lugar, vem a 

região Sul, seguida pelo Centro-Oeste (Tabela 2). As regiões Centro-Oeste e Sul 

apresentaram um crescimento na produção de 7,4% e 6,4%, respectivamente 

emrelação aos outros estados no mesmo período(EMBRAPA, 2012). 

Por todo o Brasil, nota-se uma diversidade no processo de produção de 

leite, e para diferenciar seu produto e obter um maior rendimento pelo volume 

produzido e pela qualidade atingida, produtores investem cada vez mais em 

novas tecnologias. Esses produtores estão concentrados em bacias leiteiras dos 

estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.   

Existem, ainda, produtores distribuídos por todo o território nacional e que obtém 

toda a renda, exclusivamente, gerada na atividade, da agricultura familiar 

(WINCK, 2013). 

Calcula-se que apenas 1% das propriedades leiteiras sejam 

especializadas e atuem como empresas rurais eficientes. Tais propriedades 

respondem, aproximadamente, por 30% do total do leite em todo o país. Por outro 

lado, 90% dos produtores são considerados pequenos, com baixo volume de 

produção diária, baixa produtividade por animal e pouco uso de tecnologias 

(STOCK et al., 2011). 

O agronegócio do leite é importante, tanto sob o ponto de vista social, 

quanto sob o ponto de vista econômico. A atividade está presente em todo o 

território nacional, contribuindo no suprimento de alimentos e na geração de renda 

e emprego para a população (ZOOCAL et al., 2011). 

Um dos desafios para o segmento leiteiro é a busca de soluções para 

um desenvolvimento uniforme da cadeia produtiva, respeitando as características 

regionais e inserindo os pequenos produtores de forma competitiva no mercado. 

Por isso, é necessário conhecer os principais componentes que interferem na 

produção de leite (SOUZA et al., 2009). 
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2.1 Produção de leite em Goiás 

 

Na década de 1990 à 2000, Goiás apresentou as maiores taxas anuais  

de crescimento entre os principais estados, com quase 8%. De 2000 à 2009 a 

taxa de crescimento caiu para 3,6% ao ano, perdendo posição para o Rio Grande 

do Sul e Paraná.  

A produção de leite no Estado de Goiás continuou retraída de 2009 à 

2010, apresentando uma queda de 9,1%, sendo que os demais estados 

cresceram: Minas Gerais, 4,1%; São Paulo, 5,0%: Rio Grande do Sul, 5,9% 

(CARVALHO, 2011).  

De 2010 à 2011 a maior produção continuou ocorrendo em Minas 

Gerais, que representa 27,3% da produção nacional, em segundo lugar, o Rio 

Grande do Sul com 12,1%, seguido pelo Paraná com 11,9% e Goiás com 10,9% 

(EMBRAPA, 2012). 

Em Goiás, a principal área produtora de leite é a mesorregião sul, com 

destaque para as microrregiões de Meia Ponte,Sudoeste de Goiás,Vale do Rio 

dos Bois e Pires do Rio. Na microrregião de Pires do Rio destaca-se o 

municípiode Orizona considerado o terceiro maior produtor de leite do estado de 

Goiás. 
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Figura 1. Mapa do estado de Goiás com as microrregiões Fonte: Laboratório de 

inteligência Geográfica (2012). 

3 QUALIDADE DO LEITE 

 

O conceito para o termo “qualidade” refere-se ao conjunto de 

características que diferenciam as unidades individuais de um produto e que tem 

importância na determinação do grau de aceitabilidade daquela unidade pelo 

consumidor (SILVA et al., 2010) 

Em relação à qualidade do leite, o mercado está cada vez mais 

exigente graças ao papel perceptivo exercido pelos alimentos e seus 

componentes sobre a saúde do consumidor. O leite deve apresentar composição 

química, microbiológica e sensorial além de níveis de células somáticas que 

atendam aos parâmetros exigidos pela legislação vigente (REIS et al, 2013). 

Deve apresentar também sabor agradável, íntegro, sem adição de 

água ou outras substâncias, alto valor nutritivo, ausência de resíduos 

microbianos, pesticidas e toxinas, reduzida contagem de células somáticas e 

microbianas (BRASIL, 2011). 

Para caracterizar a qualidade do leite são analisados fatores 

relacionados com a higiene, a composição do leite e as características sensoriais 

de interesse do consumidor (BRANDT et al; 2010). SegundoFORSBÄCK et al 

,(2010b) os principais aspectos que afetam a qualidade do leite cru são a 

incidência de vacas com mastite no rebanho e as condições de higiene e 

armazenamento durante a produção e o processamento do leite. 

A qualidade do leite não pode ser melhorada pós-ordenha, apenas 

mantida, por isso sãonecessárias medidas preventivas para que a qualidade se 

mantenha durante todo o processo da produção desde a ordenha até a 

comercialização (BRITO et al., 2011). 

 

3.1 Qualidade do Leite a Luz da Legislação Vigente em Nosso País 

 

No Brasil, o tema qualidade do leite vem sendo discutido desde a 

década 50, quando foi publicado o Regulamento de Inspeção Industrial Sanitário 
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dos Produtos de Origem Animal (BRASIL, 1952). O qual estabeleceu parâmetros 

de qualidade para produtos de origem animal, entre eles o leite e seus derivados. 

Em 1997, foi criado o Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do 

Leite (PNMQL), concebido por representantes da comunidade científica, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) por meio do Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Leite (CNPGL). O programa previa a realização de um 

diagnóstico das dificuldades enfrentadas, desde a produção primária até a 

comercialização, e o estabelecimento de metas para a modernização do setor 

como um todo (BRASIL, 1998). A proposta do PNMQL foi entregue ao governo 

em 1999 (OLIVEIRA et al., 2006; GUERRA, 2012). 

Em 2002, foi elaborado o Plano Nacional da Qualidade do Leite 

(PNQL). A partir desse plano, em abril de 2002, o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Instrução Normativa nº 37 (IN-37) 

estabeleceu a Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite 

(RBLQL), com o objetivo de realizar análises laboratoriais em amostras de leite 

cru coletadas em propriedades rurais que comercializam o produto em 

estabelecimentos sob Inspeção Federal (CASSOLI et al., 2006) 

Os primeiros laboratórios credenciados à RBLQL estão ligados às 

seguintes entidades: Universidade de Passo Fundo-RS; Universidade Federal do 

Paraná; Associação de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa-PR; Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP-SP; EMBRAPA-CPACT; 

Universidade Federal de Goiás-GO; Universidade Federal de Minas Gerais - MG; 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – PE e Universidade do Contestado - 

SC (RIBAS et al., 2004). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 

setembro de 2002 publicou a Instrução Normativa número 51 na qual estão 

inseridos os regulamentos técnicos para a produção, identidade e qualidade dos 

diversos tipos de leite, assim como as condições para refrigeração do leite na 

propriedade rural e seu transporte a granel até a indústria (DÜRR, 2004; NERO et 

al., 2007). 

De acordo com a IN 51/2002, a coleta a granel, ou seja, o leite cru deve 

ser armazenado em tanques de expansão ou imersão, devendo ser refrigerado à 
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temperatura de 4° C em até 3 horas após a ordenha e mantido no tanque de 

expansão por um período de até 48 horas, sendo transportado para o laticínio em 

caminhão isotérmico. Os produtores que ordenham as vacas uma vez ao dia e 

que refrigeram o leite em tanque de expansão comunitário ou que entregam 

diretamente em posto de resfriamento ou indústria processadora devem fazer o 

transporte em até duas horas após ordenha (BRASIL, 2002). 

A Instrução Normativa 51 passou a vigorar em julho de 2005 nos 

Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e, em julho de 2007, nas regiões Norte e 

Nordeste. Para a CCS, nas regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste, estabeleceu 

limites para o leite cru refrigerado de 1.000.000 cel.mLem 2007, estando prevista 

uma redução gradativa para 750.000 cel.mLem 2008, padrão utilizado nos 

Estados Unidos da América. A partir de julho de 2011, 400.000 cels.mLpadrão 

utilizado na União Européia e Nova Zelândia (BRASIL, 2002; PHILPOT e 

NICKERSON, 2002). 

Em 2011 a Instrução Normativa n° 51 (IN 51) foi substituída pela 

Instrução Normativa n° 62 (IN 62) publicada em dezembro de 2011. A pecuária de 

leite passa, assim, a ter mais quatro anos para se adequar aos limites de 

100.000UFC/mL para Contagem Total de Bacteriana (CTB) e 400.000cel/mLpara 

CCS (BRASIL, 2011).  

Essa medida prorrogou os prazos para adequação dos produtores e 

alterou os limites da Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de Células 

Somáticas (CCS). Assim, a CBT e a CCS passam a ter como limite máximo 

600mil.mL, ao invés de 750mil. mL, para os produtores das regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste a partir de 1° de janeiro de 2012, e para os do Norte e Nordeste, 

de janeiro de 2013. Há um escalonamento de prazos e limites para a redução de 

CBT e CCS até 2016 para que os limites de 100mil.UFC.mL(CBT) e 

400mil.Cel.mL(CCS) sejam estabelecidos (BRASIL, 2011).  

  

4 CONTAGEM BACTERIANA TOTAL 

 

A Contagem Bacteriana Total (CBT) é a contagem do número de 

bactérias presente em certa amostra de leite, dependente da contaminação 

microbiana inicial desse produto, bem como da taxa de multiplicação microbiana 
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que está relacionada com o tempo e a temperatura em que esse leite é mantido 

(BERRYS et al., 2006). Esse parâmetro também está associado com as rotinas 

de higiene aplicadas na ordenha e a capacidade de refrigeração do leite no menor 

tempo possível após a sua obtenção (SANTOS et al., 2010; BAVA et al., 2011). 

O leite ao ser ordenhado de vacas sadias e em condições higiênicas 

adequadas apresenta baixo número de microrganismos, não constituindo risco à 

saúde. Sendo refrigerado imediatamente após a ordenha garante um produto de 

qualidade (PINTO et al., 2006; PANTOJA et al, 2009). 

Os microrganismos de maior importância que contaminam o leite 

durante e após ordenha podem ser do próprio animal, do homem e do ambiente 

(SANTOS e FONSECA, 2007). A temperatura e o tempo de armazenamento do 

leite antes do processo de pasteurização estabelecem a intensidade de 

desenvolvimento das diversas espécies microbianas contaminantes (SOUZA etal., 

2006; SANTOS, 2009). 

 

4.1 A Glândula Mamária como Fonte de Contaminação 

 

O leite ordenhado de vacas sadias apresenta baixa contagem de 

microrganismos, com níveis inferiores a 1000 bactérias/mL. A glândula mamária, 

a cisterna do teto, o canal do teto e a extremidade do teto podem ser colonizados 

por microrganismos, entretanto, a presença destes microrganismos não é 

considerada uma fonte de contaminação do leite em animais saudáveis. 

(PANTOJA et al, 2009).  

Por outro lado, a ocorrência de mastite pode contribuir de forma 

significativa para a elevação da CBT do leite. O principal grupo de agentes 

causadores de mastite que são associados aos aumentos da contaminação 

bacteriana do leite são osStreptococcussp, destacando o S. agalactiaee S.uberis 

,ainda que outros agentes possam ter influência sobre a CBT (SANTOS e 

FONSECA, 2007). 

A contaminação do leite é variável tanto em qualidade quanto em 

quantidade, em função das condições de higiene adotadas na propriedade rural, 

tais como falhas na limpeza e higienização do tanque e dos equipamentos de 

ordenha refrigeração inadequada ou estocagem por mais de 48 horas na 
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propriedade, tetos sujos e água contaminada (ARCURI, 2006; BAVA et al, 2011; 

MOLINERI et al., 2012). 

Além dos problemas apresentados na indústria devido à qualidade 

microbiológica inadequada do leite, pode-se ainda, ocasionar risco à saúde 

pública devido à ação de bactérias patogênicas. Entre elas destacam-se a 

Listeria, Salmonela, Staphylococus aureus, Brucella, Mycobacterim, entre outras 

(DAVIDSON et al, 2004). 

 

4.1.1Pele do Teto e Úbere como Fonte de Contaminação do Leite 

 

A pele dos tetos, abriga grande quantidade de microrganismos, 

constituindo uma fonte de contaminação do leite durante a ordenha. Estes 

microrganismos podem ser da microbiota normal da pele dos tetos ou mesmo de 

origem de áreas de alojamento das vacas no período entre as ordenhas. Entre 

estes dois grupos, os microrganismos que colonizam normalmente a pele do teto 

são considerados como de menor importância, pois não se multiplicam bem no 

leite resfriado. Por outro lado, as bactérias aderidas na pele do teto, mas que são 

de origem de esterco, lama, solo e do ambiente de forma geral estão ligadas de 

forma direta na contaminação do leite ( ELMOSLEMANY et al., 2009b). 

A sujeira encontrada nos tetos e úbere é considerada a principal fonte 

de bactérias do ambiente para a glândula mamária, podendo causar mastite e, 

consequentemente, aumentar a CBT no leite (CASSOLI e MACHADO, 2006; 

SANTOS e FONSECA, 2007; RYSANEK et al., 2009).  

O efeito final da contaminação da pele do teto e úbere sobre a CBT 

depende da intensidade de contaminação da superfície dos tetos e dos 

procedimentos de limpeza e desinfecção dos tetos sujos antes da ordenha 

(MATSUBARA et al, 2011). 

 

4.2 Equipamento de Ordenha como Fonte de Contaminação do Leite 

 

As principais fontes de contaminação do leite e derivados com 

bactérias psicrotróficas são os utensílios e equipamentos utilizados na ordenha, 

deficiência na higiene das mãos do operador, ordenhadeira e superfície de tetos 
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(ZAFALON et al., 2008; ELMOSLEMANY et al., 2009b). 

A ocorrência de resíduos de leite que ficam aderidos à superfície 

interna do equipamento de ordenha favorece a multiplicação de microrganismos, 

levando a formação de biofilme, que constitue uma fonte de contaminação e é de 

difícil remoção. Desta forma, tanto a superfície do equipamento de ordenha 

quanto a do tanque de expansão são fatores críticos que influenciam a CBT do 

leite (BAVA et al, 2011). 

Considerando que o equipamento de ordenha é uma fonte de 

contaminação do leite, os procedimentos de limpeza e higienização irão 

influenciar diretamente o nível de contaminação microbiana do leite. As 

mangueiras e outras partes de borracha que não são trocadas  e com o uso 

prolongado apresentam rachaduras e fissuras, onde ocorre acúmulo de resíduos 

de leite pode haver multiplicação microbiana, principalmente de psicrotróficos que 

afetam diretamente a CBT do leite (SANTOS e FONSECA, 2007). 

Segundo o mesmo autor, tanto a limpeza quanto a sanitização 

inadequada,ou mesmo ambas, podem permitir que grande quantidade de 

microrganismos que se encontram no equipamento de ordenha entrem em 

contato com o leite durante a ordenha. 

Entre as causas mais comuns de problemas ligados à limpeza de 

equipamentos de ordenha, destacam-se o uso de temperatura abaixo do 

recomendado, baixa concentração de detergente e qualidade da água 

insatisfatória (GUERRA et al, 2011). 

 

4.3 Influência da Temperatura e do Tempo de Armazenamento sobre a 

Contaminação do Leite 

 

A utilização de refrigeração como medida para manutenção da 

qualidade do leite após a ordenha tem sido utilizada para aumentar o tempo de 

armazenamento do leite. O leite deve ser refrigerado a 40 C, com o uso de tanque 

de expansão. A temperatura de armazenamento do leite é um dos fatores mais 

críticos para a multiplicação dos microrganismos do leite, visto que o leite é rico 

em umidade e nutrientes (BRASIL 2011). 

A temperatura baixa impede ou reduz a multiplicação da maioria das 
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bactérias e diminuem a atividade de enzimas degradativas (SANTOS et al., 2009). 

Os microrganismos denominados psicrotróficos, que ocorrem, principalmente, no 

solo e na água, multiplicam-se em temperatura de refrigeração de 7oC  ou menos. 

Quando as condições de higiene da produção de leite são ruins, podem 

corresponder a 75% ou mais do total da CBT (BRITO et al., 2010). 

A CBT é um índice que está diretamente associada à higiene da 

ordenha, tempo e temperatura de resfriamento do leite. Quanto mais higiênica for 

aordenha  a limpeza dos utensílios e quanto mais rápido for o resfriamento do 

leite, menor será a contaminação e a taxa de multiplicação das bactérias no leite. 

O binômio tempo x temperatura de permanência é o principal fator responsável 

pela multiplicação bacteriana a partir da contagem inicial (BERRY et al., 2006; 

GUERREIRO et al., 2005; RIBEIRO NETO et al., 2012). 

 

5 CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICA 

 

A contagem de células somáticas (CCS) tem sido considerada como 

um dos indicadores do estado sanitário da glândula mamária em rebanhos 

leiteiros, sendo um dos fatores diretamente relacionados com a ocorrência de 

mastite no rebanho (PANTOJA et al., 2009; SANTOS, 2010; DONG et al., 2012).  

A mastite é uma das causas de alteração na composição do leite que, 

em geral, vem acompanhada por acréscimo na CCS. As células de origem do 

sangue (leucócitos) e as células de descamação do epitélio glandular secretor 

compõem as células somáticas (SANTOS e FONSECA, 2007). Tais células 

migram para o lúmen alveolar devido a vasodilatação com o aumento da 

permeabilidade dos capilares em resposta à presença de um patógeno na 

glândula mamária. A alteração da quantidade dessas células no leite pode indicar 

o grau de infecção (AKERS e NICKERSON, 2011; DUFOUR et al., 2011). 

A extensão dos danos ao tecido mamário ocasionado pela reação 

inflamatória está diretamente relacionada com as alterações na composição do 

leite (gordura, proteína, lactose, cloro, sódio, potássio), ainda que outros fatores 

como número de partos, estágios de lactação e estação do ano possam ter 

efeitos indiretos na CCS (RAIMUNDO et al., 2008; ZAFALON et al., 2008; 

GARGOURI et al., 2013). 
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De acordo com KEEFE (2012) a CCS na glândula mamária sadia é, 

geralmente, menor que 200.000 células em cada mL de leite. Vacas com CCS 

superiores a este valor são consideradas suspeitas ou com mastite.  

A Contagem de Células Somáticas (CCS) é um dos parâmetros 

utilizados em todo o mundo para definir a qualidade do leite cru (RUEGG, 2006; 

OLIVEIRA et al., 2006). Influencia diretamente na composição e no rendimento 

industrial, servindo de diagnóstico de mastite subclínica (BUENO e MESQUITA, 

2005; CORTINHAS, 2013). 

A CCS é uma ferramenta que, entre outras finalidades, destina-se ao 

monitoramento da predominância de mastite subclínica no rebanho, a indicação 

das condições higiênicas sob as quais o leite foi obtido nas propriedades e a 

estimativa das perdas da produção de leite em decorrência da mastite (AIRES, 

2010). 

É considerada um instrumento que norteia o produtor para a tomada de 

decisões com fins de prevenir a transmissão da doença durante a lactação e a 

identificar vacas para tratamento, secagem e descarte. A manutenção da baixa 

contagem de células somáticas garante a qualidade do leite, além de diminuir os 

defeitos em produtos processados (LANGONI, 2007; GIGANTE e COSTA, 2008; 

AKERSTEDT et al., 2012). 

 

5.1 Fatores que Afetam aContagem de Células Somáticas 

 

Vários fatores podem influenciar a variação da CCS de vacas lactantes, 

como o nível de infecção, a idade, o estágio de lactação, ordem de parto, 

estações do ano, entre outros. Porém, a presença da infecção na glândula 

mamária é o fator que mais altera a contagem celular devido à migração das 

células de defesa do sangue para o leite, levando a altas contagens celulares 

contribuindo para as perdas econômicas da cadeia produtiva do leite 

(NICKERSON, 2008; PICOLI et al., 2013). 

O aumento de CCS ocorre à medida que avança a idade da vaca e o 

estágio de lactação. Isso decorre da maior resposta celular de vacas adultas, 

aumento de predominância de infecções e lesões residuais de infecções 

anteriores. Há também uma elevação de CCS após o parto, sendo que os níveis 
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normais retornam cerca de 8 a 14 dias depois do parto (CUNHA et al., 2008; 

GALVÃO JUNIOR et al., 2010). 

SARGEANT et al (2001), relatam que a CCS geralmente é elevada 

logo após o parto e diminui de forma gradual nas primeiras semanas de lactação. 

Da metade ao fim do período de lactação, a CCS aumenta lentamente, indicando 

que a curva de CCS é inversamente proporcional a curva de lactação. A 

frequência e o intervalo entre ordenhas também afetam a CCS.  

A estação do ano bem como o estresse térmico também tem sido 

apontada como causas de aumento CCS. Períodos mais quentes como outono e 

verão são associados aos maiores índices, enquanto que nos períodos frios, os 

valores são menores (BUENO et al., 2005; MAGALHÃES et al., 2006; LACERDA 

et al., 2010). 

PHILPOT e NICKERSON (2002) declaram que a CCS pode ser maior 

nas estações e regiões de temperatura e umidade mais elevadas. Em tais 

condições, os animais apresentam menor ingestão de alimentos e, 

consequentemente, apresentam menor produção de leite, o que leva a maior 

concentração das células somáticas na glândula mamária.  

O verão é descrito como o período de maior incidência de casos de 

mastite devido à presença de estreptococos e coliformes. A maior contagem de 

bactérias psicrotróficas está relacionada diretamente com o ambiente (SILVA et 

al., 2010). Para ROMA JÚNIOR et al (2009), nos períodos do ano em que há 

maior umidade e temperatura,as condições ambientais são mais favoráveis à 

multiplicação das bactérias e surtos de mastite. 

No verão, os animais geralmente apresentam menor capacidade de 

resposta às doenças, ficando mais suscetíveis à invasão do úbere por 

microrganismos. Como o verão também é o período de maior precipitação 

pluviométrica em algumas regiões do Brasil, provavelmente ocorre maior 

proliferação de microrganismos, aumentando a exposição dos animais aos 

agentes infecciosos da mastite (PICOLI et al., 2013). 

Em animais livres de infecção intramamária, o número de células 

somáticas, no leite é pequeno, sendo de 50mil cel.mLou menos por mililitro de 

leite, mas em presença de inflamação, esse número aumenta (ZANELA et al., 

2006). 
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5.2 Contagem de Células Somáticas e a Composição do Leite 

 

O leite contém várias substâncias nutritivas sendo integradas por uma 

mistura complexa e heterogênea de substâncias orgânicas e inorgânicas. A 

caseína é a principal proteína do leite, está dispersa permanecendo em 

suspensão, formando aglomerados denominados micelas, compondo a fase 

coloidal. A gordura e as vitaminas lipossolúveis estão em uma forma de emulsão, 

que é uma suspensão de pequenos glóbulos líquidos que não se misturam com a 

água do leite. A lactose (açúcar do leite), proteínas (do soro), sais minerais e 

outras substâncias estão inteiramente dissolvidosna água do leite (WATTIAUX, 

2008). 

O aumento de CCS está associado às alterações na qualidade das 

proteínas do leite, às mudanças na composição (gordura, lactose e minerais), 

como, também, ao aumento da atividade enzimática (OGOLA et al., 2007; 

GARGOURI et al., 2013). 

Em animais com mastite, ocorre acréscimo na concentração de 

proteínas de origem do sangue durante a inflamação, com paralela redução na 

concentração de caseína do leite, resultando, assim, em alterações mínimas na 

concentração de proteína total no leite (SANTOS e FONSECA, 2007). 

Com o acréscimo na concentração de proteínas séricas do leite, ocorre 

diminuição na concentração de caseína. Isto ocorre devido à degradação da 

caseína pelas proteases de origem bacteriana e do sangue (SENYK, et al.,1985). 

O fragmento β-caseína é hidrolizado em partes menores (γ-caseína) 

pela plasmina, que é uma enzima de origem do sangue. O dano causado no 

epitélio secretor pela ação de toxinas bacterianas pode elucidar a diminuição da 

capacidade de síntese e secreção de caseína (OLIVER e CALVINHO, 1995).    

Vacas com altas concentrações de CCS possuem ação enzimática de 

lipases de origem leucocitária e da própria lipase lipoprotéica presente no epitélio 

secretor da glândula mamária. Estas enzimas agem sobre a membrana dos 

glóbulos de gordura, expondo os triglicérides à ação de outras lipases, com isso 

aumenta a concentração de ácidos graxos livres (SILVA et al., 2010; GARGOURI 
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et al., 2013). 

A alta contagem de células somáticas está associada à diminuição da 

concentração de lactose no leite. A alteração na concentração de lactose no leite 

de vacas com mastite ocorre devido a sua menor síntese ocasionada pela 

destruição do tecido secretor, à perda de lactose da glândula mamária para a 

corrente sanguínea decorrente do aumento da permeabilidade da membrana que 

separa o leite do sangue e a utilização da lactose pelos patógenos intramamários 

(SANTOS e FONSECA, 2007). 

A fração mineral é também prejudicada já que ocorre diminuição na 

concentração de cálcio uma vez que nessa situação há redução na síntese de 

caseína estando à maioria do cálcio do leite incorporado em suas micelas. O 

potássio, que é o mineral mais abundante no leite, também sofre diminuição 

devido a sua passagem para o sangue através do epitélio mamário lesado, de 

maneira inversa ocorre elevação nos níveis de sódio e cloro, uma vez que as 

concentrações no sangue em animais saudáveis são maiores do que no leite. 

Assim, mudanças na composição do leite podem alterar significativamente o seu 

valor como matéria-prima (SILVA et al., 2010) 

. 

6INDICADORES PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA 

ATIVIDADE LEITEIRA 

 

O investimento na melhoria da qualidade na produção de leite traz 

retornos diretos para o produtor. O produtor goiano que adotou programas de 

qualidade na produção recebe mais, se comparado ao produtor que ainda não se 

adequou a IN62/2011. O adicional de leite pago pelo litro de leite pode parecer 

pouco significante, mas representa, ao final de cada mês,substancial renda extra 

para o produtor (ALVIM, 2010, WINCK, 2014). 

É necessário que o produtor se adapte às novas tecnologias, que 

garantem maior qualidade para o leite e, respectivamente, maior rentabilidade 

para o produtor (CNA,2009). 

A promoção social e a profissionalização rural do produtor também se 

constituem como fatores de desenvolvimento socioeconômico da atividade 

leiteira. Assim, integrando-o na sociedade, com melhoria da qualidade de vida e 
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pleno exercício da cidadania (CNA, 2009). 

 Em relação a assistência técnica, de acordo com estudo realizado pela 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), esse é um recurso pouco 

explorado na atividade leiteira goiana, a pesquisa revelou que dos 500 

entrevistados no ano de 2008, em média, 51,08% não havia sido visitado pelo 

técnico, e apenas 23,3% receberam de uma a duas visitas por ano, ou seja, 

75%dos produtores não foram visitados, ou só receberam de uma a duas visitas 

técnicas por ano.Por fim, 82,8% dos entrevistados não foram atendidos por 

assistência técnica contínua. 

Esses resultados confirmam a pouca assistência técnica aos 

produtores de leite no Estado de Goiás (GOMES, 2009).  

A modernização da atividade leiteira goiana através da adoção de 

tecnologia e de algumas práticas, consiste basicamente na introdução de raças 

leiteiras européiase na mecanização da produção através da introdução da 

ordenha mecânica (SILVA,2004). 

Diante do exposto, conhecer o perfil socioecômico dos produtores de 

leite da microrregião de Pires do Rio-GO, bem como a qualidade do leite a luz da 

legislação vigente em nosso país (IN62/2011) é relevante,com vistas a 

estabelecer políticas voltadas especificamente para este importante setor da 

produção,tais como:capacitação de mão de obra,estímulo a adoção de novas 

tecnologias,ao cooperativismo,ao empreendedorismo de maneira a tornar a 

atividade lucrativa e sustentável. 
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CAPÍTULO 2PERFIL SOCIOECONÔMICO E QUALIDADE DO LEITE DA 

MICRORREGIÃO DE PIRES DO RIO (GO) 

 

                                               Autor: Eliane Resende Costa Cavalcanti 

                                               Orientador: Albenones José de Mesquita 

RESUMO 

 

Devido à complexidade da atividade leiteira, torna-se necessário obter 

informações que facilitem o planejamento das ações, identificação dos pontos 

fracos, pontos fortes e das oportunidades que estão associadas à transferência 

de tecnologia a esse segmento produtivo. Esse trabalho tem como objetivo traçar 

o perfil sócio, econômico e cultural dos produtores de leite da microrregião de 

Pires do Rio (GO) e relacioná-lo com a qualidade do leite. Questionários 

estruturados, com informações socioeconômicas, emprego de técnicas de manejo 

relacionadas à qualidade do leite e a percepção dos produtores rurais sobre a 

Instrução Normativa 62/2011, foram aplicados aleatoriamente a 86 produtores de 

leite. Os dados foram submetidos ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 

comparação dos valores medianos de CCS e CBT. Foi adotado o nível de 

significância de 5%. As análises estatísticas foram realizadas com o software R 

(livre) versão 3.0.3. Os produtores entrevistados comercializam em média 

270,5litros de leite/dia. O leite é a principal atividade econômica das propriedades 

que têm rebanho predominante, Girolando e bom nível tecnológico  avaliado pela 

utilização de ordenhadeira mecânica e tanque de expansão individual presente na 

maioria das propriedades. A produção de leite não influenciou a adequação da 

propriedade ao estabelecido na IN62 para CCS (p> 0,3022). Porém, produtores 

com mais de 200l/dia apresentaram melhores resultados para CBT (p<0,01). 

Produtores com maior grau educacional obtiveram melhores resultados para CBT. 

As propriedades com ordenha manual (30,10% dos produtores) tiveram 

resultados melhores para CBT e CCS. A preparação do úbere antes da ordenha 

afetou os resultados de CCS sendo que os produtores que utilizam pré-imersão 

das tetas obtiveram resultados melhores para CBT (p<0,0055). Os produtores, em 

sua maioria, possuem conhecimento sobre a normatização de qualidade do leite. 

A utilização de técnicas corretas de higiene de ordenha melhorou a adequação 
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dos produtores à legislação. O nível atual de informação dos produtores sobre as 

exigências de qualidade do leite garante a obtenção de um produto dentro dos 

limites estabelecidos pela IN62. Conclui-se que a maioria das propriedades 

leiteiras da microrregião de Pires do Rio (GO), se adequa ao estabelecido pela 

IN62 para CCS e CBT.  

 

Palavras-chave: perfil do produtor de leite, qualidade do leite, ordenha 
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CHAPTER 2 SOCIOECONOMIC PROFILE FOR MILK QUALITY OF RURAL 

PROPERTIERS OF PIRES DO RIO (GO) MICRO-REGION  

 

Author: Eliane Resende Costa Cavalcanti 

Adviser: Albenones José de Mesquita 

 

ABSTRACT 

 
Due to the complexity of dairy farming, it becomes necessary information to 

facilitate the planning of actions, identify weaknesses, strengths and opportunities 

that are associated to the transfer of this technology to the productive sector. The 

aim of this work is to characterize the social, economic and cultural profile of the 

milk producers of Pires do Rio (GO) micro-Region. Structured questionnaires 

containing closed and semi-open questions with socioeconomic data, employing 

techniques related to milk quality management and farmers perception on the 

Normative Instruction 62/2011, were randomly applied to 86 milk producers. For 

processing data, we used Microsoft Office 2010. Milk is the main economic 

properties activity of the predominantly herd crossed, Girolando, and revealed a 

good technological level by using the milking machine and bulk tank used at most 

properties. Among the milking procedure, it had been noticed the use of udder pre-

immersion into the preparation, the cows are placed in a certain order with respect 

to mastitis and it is preventive treatment of mastitis in dry cows. Operational 

procedures for cleaning milking equipment are conducted. The results showed that 

producers have good educational level, with knowledge of Normative Instruction 

governing for milk quality. Lectures appear as a source of getting information 

among producers.The Normative Instruction 62/2011 impact on properties was 

high due to the investments made. We observed the satisfaction of producers with 

dairy cattle because of the desire for expansion. The knowledge of the reality in 

which the farmer is inserted contributes to the implementation of new actions 

aimed or improving the quality of milk in properties of Pires do Rio (GO) micro-

region. 

 
Keywords:milk producer prolife, milk quality, milking 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção mundial de leite concentra-se em apenas 11 países que 

são responsáveis por aproximadamente 58% da produção. O Brasil encontra-se 

entre os principais produtores de leite do mundo, com a produção em crescente 

expansão e com capacidade de se tornar um dos principais exportadores de 

produtos lácteos. Para tanto, faz-se necessário que a oferta de leite atenda aos 

padrões de qualidade exigidos pelos mercados importadores, como também, 

alcance patamar quantitativo de produção e produtividade suficientes para suprir 

a demanda (EMBRAPA, 2012). 

A atividade leiteira é de grande importância econômica e social. Ela é 

praticada em mais de 60 mil propriedades no estado de Goiás, envolvendo cerca 

de 200 mil pessoas somente no setor primário. Em 2009, até o mês de julho, a 

produção média de leite por propriedade foi de 245,05 litros de leite por dia 

(GOMES, 2009). 

O Estado de Goiás sustenta o quarto lugar dentre todos os estados 

brasileiros, com uma produção crescente, sendo a mesorregião Sul a principal 

área produtora, destacando-se as microrregiões de Meia Ponte, Sudeste de 

Goiás, Vale do Rio dos Bois e Pires do Rio (IBGE, 2012). 

A crescente expansão do meio industrial tem exigido dos produtores a 

aplicação das mais modernas tecnologias, visando ao aumento da produtividade 

e melhoria da qualidade com a melhor relação benefício/custo. Com a finalidade 

de melhorar a qualidade do produto foram estabelecidos padrões de qualidade do 

leite cru refrigerado para o atual cenário brasileiro e mundial. O Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), em 18 de setembro de 2002, 

publicou a Instrução Normativa (IN) 51/2002, regulamentando tecnicamente a 

produção, a identidade e a qualidade para os diferentes tipos de leite, bem como 

suas condições de refrigeração na propriedade rural e transporte até a indústria 

(BRASIL, 2002). 

A Instrução Normativa 51/2002 foi substituída pela IN 62/2011, que 

altera basicamente os prazos e os limites dos parâmetros de qualidade do leite     

(BRASIL, 2011).  
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Devido à complexidade da atividade leiteira, torna-se necessário obter 

informações que facilitem o planejamento das ações, a identificação dos pontos 

fracos, dos pontos fortes e das oportunidades que estão associadas à 

transferência de tecnologia a esse segmento produtivo (DURR, 2004). 

Desta forma, urge conhecer a realidade de cada região em particular e 

a viabilidade econômica de cada sistema de produção, a fim de maximizar 

osresultados a serem alcançados, bem como os meios disponíveis para buscar e 

atingir este objetivo (MINTZBERG et al, 2000). 

 O presente estudo objetivou traçar o perfil socioeconômico do produtor 

de leite, da produção da Microrregião de Pires do Rio (GO) efazer um paralelo 

com a IN62/2011 nos sistemas produtivos que desenvolvem a atividade de 

pecuária leiteira nessa Microrregião do Estado de Goiás. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente estudo foi realizado na Microrregião de Pires do Rio, que 

pertence a Mesorregião Sul do Estado de Goiás. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa e quantitativa, envolvendo produtores de leite e suas propriedades 

leiteiras. A microrregião de Pires do Rio é constituída por dez municípios entre 

eles, Pires do Rio, Palmelo,Santa Cruz, Urutaí, Orizona,Silvânia, São Miguel do 

Passa Quatro,Gameleira de Goiás e Vianópolis (Figura 1). 

 

 

 Figura 2. Mapa da microrregião de Pires do Rio-GOFonte :IBGE,2014 
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Realizou-se uma pesquisa diagnóstica por meio da aplicação de um 

questionário estruturado (ANEXO 1), a 86 produtores de leite,distribuídos 

aleatoriamente nos dez municípios que compõem a microrregião de Pires do 

Rio,no período de dezembro de 2011 à dezembro de 2012.Seguindo a 

metodologia descrita por HAGUETTE (1990) e THIOLLENT (1996), utilizados em 

pesquisas relacionadas às ciências sociais aplicada.  

O cálculo do valor amostral foi obtido através da inserção dos dados 

em equações preconizadas por BARBETTA, (2002).O questionário aplicado aos 

produtores de leite continha questões relativos a informações 

socioeconômicas,características de produção, de ordenha e ao impacto da IN 

62/2011 sobre as propriedades de leite da região. 

Os questionários respondidos foram processados pelo programa 

SPHINX LÉXICA, pacote estatístico para análise de resultados,entrevistas e 

estudos quantitativos e qualitativos (FREITAS et al, 2002). A CCS e CBT foram 

transformados em média geométrica e os dados foram submetidos ao teste não 

paramétrico de Kruskal- Wallis para comparação dos valores medianos de CCS e 

CBT de cada fator relacionado à produção de leitenas propriedades ou ao 

produtor. Foi adotado o nível de significância de 5%. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os programas 

SPHINX LÉXICA (FREITAS et al, 2002) e Software R(livre)versão 3.0.3 (R Core 

Team, 2014).   
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3RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 Perfil socioeconômico dos produtores de leite 

 

Os dados obtidos a partir da entrevista de 86 produtores de leite da 

microrregião de Pires do Rio (GO) permitiram traçar o perfil socioeconômico 

desses produtores, sendo que em 59,30% das propriedades, os responsáveis 

pela produção de leite são os proprietários que, também, em sua maioria, são 

casados (81,40%) (Tabela 1). Os produtores (67,44%) têm idade de até 60 anos 

(Tabela 2). O nível de instrução pode ser considerado bom, sendo que 51,16% 

possuem ensino médio e superior e 48,84% possuem ensino fundamental (Tabela 

3).  

Na maioria das propriedades (82,56%), residem até 4 pessoas, que 

empregam, em média, 170 horas.homem.mêspara atividade produção de leite, o 

que perfaz 6 horas diárias de serviço. Dos produtores entrevistados, 82,22%  

contrata mão de obra externa, sendo que a mão de obra familiar é predominante 

nas propriedades de menor produção. Esse resultado condiz com os obtidos no 

trabalho desenvolvido em Minas Gerais por GOMES (2005). As propriedades 

estudadas que compuseram o extrato amostral (100%) possuem sedes 

construídas em alvenaria dados não tabelados.  

Relativamente à assistência técnica recebida pelos produtores 

pesquisados, observa-se que (87,21%) dos entrevistados recebe assistência 

técnica particular, principalmente quando ocorre algum problema com os animais 

(Tabela 4). 

Tabela 1 - Dados relativos aos produtores de leite da Microrregião de Pires do Rio 
(GO) 

Responsável pela produção de leite em 
relação ao proprietário 

Quantidade Frequência (%) 

Produtor 
Filho do produtor 

Empregado 

51 
12 
23 

59,30 
13,95 
26,74 

Estado Civil do responsável 
técnico 

  

Casado 
Solteiro 

Divorciado 

70 
14 
2 

81,40 
16,28 
2,33 
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Constatou-se que as propriedades analisadas são administradas por 

homens, tradicionalmente existe uma predominância de administradores do sexo 

masculino no ramo da pecuária. Dos envolvidos na pecuária de leite, apenas 

13,95% são filhos dos produtores revelando baixa participação na atividade. 

A maioria dos produtores de leite (59,30%) possui idade entre 36 à 60 

anos e apenas 11,63% possuem idade acima de 60 anos, conforme pode ser 

visualizado nos dados expressos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Quantificação dos responsáveis pela produção de leite da Microrregião 

de Pires do Rio (GO), segundo a faixa etária 

Faixa de idade (anos) Número Frequência(%) 

Até 35 
De 36 – 60 

Acima de 60 

25 
51 
10 

29,07 
59,30 
11,63 

Total 86 100,00 

 

Observa-se, na Tabela 3, que 48,84% dos produtores entrevistados 

possuem escolaridade de nível fundamental. Esses dados encontram sustentação 

em ZOOCAL e PORTUGAL; 2011, ao afirmarem que os programas de extensão 

tecnológica, dirigidos para o meio rural da região estudada, precisam utilizar 

formas de abordagem compatíveis com este nível de instrução, afim de que as 

medidas propostas sejam inseridas nos sistemas e manifestem resultados 

positivos para o desenvolvimento do setor. 

 

Tabela 3 - Grau de escolaridade dos produtores entrevistados na microrregião de 

Pires do Rio 

Nível de escolaridade Número Frequência 

Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

Superior 

42 
34 
10 

48,84 
39,53 
11,63 

Total 86 100,00 

 

Por outro lado, produtores com nível de escolaridade maior possuem 

mais acesso a informações e tecnologias. Dos produtores entrevistados, 51,16% 

têm bom nível de escolaridade, sendo que 39,53% possuem ensino médio e 

11,63% ensino superior. Esses níveis de escolaridade diferem dos encontrados 
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por WINCK & THALER NETO (2012) em Santa Catarina, onde 68,7% possuíam 

no máximo educação básica, enquanto apenas 13,2% possuíam ou estavam 

cursando ensino médio ou superior. 

Dentre os entrevistados, 100% declararam que recebem algum tipo de 

assistência técnica (Tabela 4). Observa-se que, 87,21% possuem orientação 

técnica particular, portanto, não recebem assistência técnica de nenhum órgão 

governamental. 

 

Tabela 4 – Tipos de assistência técnica disponibilizada para os produtores de leite 

da microrregião de Pires do Rio 

Tipo de assistência Número Frequência(%) 

Agência pública 
Laticínio 

Cooperativas 
Prefeituras 
Particular 

1 
6 
3 
1 

75 

1,16 
6,98 
3,49 
1,16 

87,21 

Total 86 100,00 

 

Quando necessitam, contratam um profissional de ciências agrárias 

para solucionar determinado tipo de problema. Esses dados são corroborados por 

SOUZA (2005), o produtor de leite do Estado de Goiás é pouco assistido 

tecnicamente pelos órgãos governamentais, devido à escassez de recursos. Para 

o autor, são necessários mais investimentos no setor. 

Segundo FUHRMANN (1992), a pecuária de leite deve ser praticada 

por produtores de leite, assistidos tecnicamente, objetivando estabelecer metas 

de desempenho para todas as subunidades do sistema, organizar esquema de 

manejo e monitorar o desempenho de animais e funcionários. Para tanto, urge a 

necessidade de competência que assegure a aplicação correta de soluções 

técnicas. 

 

3.2 Perfil das propriedades e dos rebanhos leiteiros 

 

Os produtores que compuseram o universo amostral do presente 

estudo desenvolvem atividades econômicas variadas buscando diversificar a 

produção. Dentre as atividades econômicas, desenvolvidas, destaca-se a 
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bovinocultura de leite, 89,53%, como primeira atividade e a avicultura como 

segunda atividade, conforme pode ser constatado nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Primeira atividade econômica desenvolvida pelos produtores rurais na 

Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Atividades Propriedades Frequência (%) 

Bovinocultura de leite 
Bovinocultura de corte 

Cultivo de Soja 
Avicultura 

77 
6 
2 
1 

89,53 
6,98 
2,33 
1,16 

Total 86 100,00 

 
Tabela 6 - Segunda atividade econômica desenvolvida pelos produtores rurais na 

microrregião de Pires do Rio (GO) 

Atividades 
 

Propriedades Frequência 
(%) 

Avicultura 
Bovinocultura de Corte 

Cultivo de Milho 
Suinocultura 

Bovinocultura de Leite 
Cultivo de Soja 

Piscicultura 
Não possuem 

2a atividade econômica 

13 
12 
10 
10 
9 
3 
2 

 
27 

15,12 
13,95 
11,63 
11,63 
10,47 
3,49 
2,33 

 
31,38 

Total 86 100,00 

 

A raça predominante em 63,95% dos rebanhos pesquisados é a 

Girolando. Esses animais são preferidos pelos produtores por serem mais 

resistentes às enfermidades e não exigirem uma alimentação tão rica em 

nutrientes como animais da raça Holandesa, encontrada em 25,58% dos 

rebanhos das propriedades estudadas (Tabela 7). Dados semelhantes a estes 

foram encontrados por GOMES (2006), 44% Girolando e 26% Holandesa em 

propriedades rurais em Minas Gerais.  
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Tabela 7 - Raças de animais encontrados nas propriedades rurais da Microrregião 

de Pires do Rio (GO) 

Raça No de propriedades Frequência (%) 

Girolando 
Jersey 

Holandesa 
SRD* 

55 
1 

22 
8 

63,95 
1,16 

25,58 
9,31 

Total 86 100,00 
*Sem Raça Definida 

 

As propriedades que possuem acima de 20 vacas lactantes 

representam 60,47% do universo amostral e aquelas com até 20 vacas, 39,53% 

(Tabela8). 

 

Tabela 8 - Percentual de propriedades em função do número de vacas lactantes. 

No de vacas No de propriedades Frequência (%) 

Até 20 
De 21 á 60 

Acima de 60 

34 
35 
17 

39,53 
40,70 
19,77 

Total 86 100,00 

 

A média de produção de leite nas propriedades com até 20 vacas 

lactantes foi de 129L/dia, e destas, 50% atingem mais de 100L/dia. Entre essas 

propriedades, percebe-se uma variação de 20 à 35L/dia. Nas propriedades que 

contêm de 21 à 60 animais, a produção média foi de 412L/dia, sendo que, 60% 

das propriedades, produzem acima de 300L/dia. Para os rebanhos com mais de 

60 vacas lactantes, a média de produção de leite foi de 1.902/dia, e destes, 

88,24% produzem mais de 1000L/dia.  

 

Tabela 9 - Produção média de leite nas propriedades rurais da Microrregião de 

Pires do Rio (GO) 

No de vacas Produção média/ leite/dia Número propriedades 

Até 20 
De 21 à 60 

Acima de 60 

129 
412 

1.902 

34 (39,53%) 
35 (40,69%) 
17 (19,76%) 

 

Confrontando os dados expostos nas Tabelas 8 e 9, observa-se que, 

na microrregião de Pires do Rio (GO), 69 das propriedades rurais pesquisadas 
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(80,22%) produzem em média 270,5L/dia e 19,77% acima de 1000L/dia. 

Resultados próximos a estes foram constatados por GOMES (2006), em Minas 

Gerais, quando 79,4% das propriedades tinham produção inferior a 200Litros/dia, 

enquanto as de produção acima de 1000L/diarepresentavam 2,6% das 

propriedades avaliadas. Cenário parecido foi encontrado, pelo mesmo autor, no 

Estado de Goiás, em 2009, quando as propriedades com até 

200L/diarepresentavam 68,4% do total e as com produção acima de 1000L/dia, 

0,4%. A partir da comparação destes resultados, pode-se inferir que a produção 

média de leite das propriedades da microrregião de Pires do Rio (GO), 

mensurada neste estudo em 2012, equiparava-se à produção média obtida nas 

propriedades de Minas Gerais em 2005 ou a de Goiás em 2009. 

Igualmente, dados semelhantes aos supracitados foram encontrados 

em propriedades da região Oeste de Santa Catarina, nas quais, a produção 

média de leite foi de 97,6L/dia, sendo 65,1% delas pertencentes a pequenos 

produtores com menos de 100L/dia, enquanto 9% das propriedades produziam 

mais de 200L/dia(WINCK, C. A. & THALES NETO, 2012). 

No entanto, produção média de leite obtida pelos produtores nas 

propriedades de Pires do Rio, em 2012, supera a média brasileira, pois, segundo 

STOCK et al. (2011), cerca de 80% dos produtores de leite do Brasil são 

pequenos produtores (até 50L.dia) e respondem por 26% do volume total 

produzido, enquanto 20% dos produtores são considerados grandes e respondem 

por 74% da produção. 

 

3.3 Instalações e equipamentos de ordenha e de refrigeração do leite 

 

A ordenha manual ainda é utilizada em 30,10% das propriedades, 

principalmente nas pequenas, aquelas que produzem em média até 100L/dia, 

enquanto que 69,90% dos produtores possuem ordenhadeira mecânica e 

produzem em média 699,11L/dia. Esses dados revelam que quanto maior a 

produção de leite maior a capacidade de investimentos em equipamentos de 

ordenha mecânica (Tabela 10). 

ANDRADE. (2003), encontrou ordenha manual em 70,6% das 

propriedades que compõem a bacia leiteira da microrregião de Goiânia, que 
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pertence à mesorregião Centro goiana. Enquanto, BARBOSA et al. (2009) 

descreveram que 71% da ordenha nas propriedades do Triângulo Mineiro eram 

efetuadas de forma manual. Dados, estes, semelhantes aos encontrados por 

JUNIOR LOPES (2012) na Paraíba, onde 66% das propriedades utilizavam 

ordenha manual. Resultados díspares aos descritos por CORTINHAS (2014), nos 

quais 95% dos produtores avaliados utilizavam ordenha mecanizada na região 

Sul de Minas Gerais e Oeste de São Paulo. 

Apesar de representar um importante aspecto na tecnificação, a 

adoção de ordenha mecânica não indica, necessariamente, uma melhor 

qualidade do leite produzido, uma vez que, os equipamentos, os instrumentos e 

os acessórios, utilizados na ordenha mecânica, tais como: as teteiras, as 

tubulações e os tanques de refrigeração podem tornar-se fontes de 

contaminação, caso a higienização seja inadequada (KLUNGEL et al., 2000; 

SANTOS  & FONSECA, 2007). 

No presente estudo, o percentual de propriedades que possuíam 

ordenhadeira mecânica foi de 69,90%, destes, 35,60% canalizadas e 34,30% com 

balde ao pé. A ordenha mecânica era realizada em salas de ordenha em 54,65% 

dos rebanhos (Tabelas 10 e 11). Dados com valores aproximados a estes foram 

encontrados por SOUZA et al. (2005) nas propriedades da Zona da Mata em 

Minas Gerais, onde 53% delas utilizavam sala de ordenha, das quais, 46% com 

uso de mecanização na ordenha e predomínio do sistema canalizado. Enquanto, 

na microrregião do Cariri Oriental, na Paraíba, 42% das propriedades utilizavam 

salas de ordenha (MOURA et al., 2012). Resultados obtidos por CORTINHAS 

etal. (2014) no Sul de Minas Gerais e no Oeste de São Paulo, revelaram que 95% 

dos produtores avaliados, das referidas regiões, utilizavam ordenha mecanizada. 
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Tabela 10 - Tipos de ordenha existentes nas propriedades rurais da Microrregião 

de Pires do Rio (GO) 

Tipo de ordenha No de propriedades Frequência (%) 

Ordenha Manual 
Ordenha Mecânica 

 

26 
60 

 

30,10 
69,90 

 

Total                      86 100,00 

Tipos de ordenhadeiras mecânicas 

Balde ao pé 
Canalizada 

 

28 
32 

 

34,30 
35,60 

 

Total 60 69,90 

 

 

Tabela 11 – Locais de ordenha na Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Local No de propriedades Frequência (%) 

Curral 
Sala de ordenha 

39 
47 

45,35 
54,65 

Total 86 100,00 
 

Além dos equipamentos destinados à ordenha, das propriedades 

analisadas no presente estudo, 68,60% possuíam cerca elétrica, 66,28% 

possuíam trator, 40,70% possuíam ensiladeira e 30,23% plantadeira. Segundo 

GOMES, (2009) o uso de máquinas agrícola indica o nível tecnológico do produtor 

(Tabela12).  

 

Tabela 12 - Máquinas e implementos agrícolas encontrados nas propriedades 

rurais  na Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Implementos agrícolas No de propriedades Frequência (%) 

Cerca elétrica 
Ensiladeira 
Plantadeira 

Trator 

59 
35 
26 
57 

68,60 
40,70 
30,23 
66,28 

 

Em atendimento a Instrução Normativa 62/2011 (BRASIL, 2011), o leite 

cru deve ser armazenado sob refrigeração na propriedade rural e coletado a 

granel, com o objetivo de minimizar a proliferação bacteriana e, assim, melhorar a 

higidez deste produto. 

Observando os dados expostos na Tabela 13, nota-se que a 
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refrigeração do leite após a ordenha era realizada em tanque de expansão direta 

em 87,21% das propriedades, deste percentual 20,93% utilizavam tanque de 

expansão coletivo e 66,28% individual. Nota-se, também, que 12,79% dos 

produtores ainda não resfriavam o leite na propriedade rural. Esses dados 

comprovam o avanço na refrigeração do leite, nas propriedades da microrregião 

de Pires do Rio (GO), quando comparados com os dados obtidos em pesquisa 

desenvolvida no estado do Paraná, por ROSA et al., em 2013, onde 77% das 

propriedades refrigeravam o leite. 

De acordo com LOPES JUNIOR (2009), na microrregião do Cariri 

Oriental, no estado da Paraíba, apenas 20% das propriedades analisadas 

possuíam tanque individual. Essas diferenças percentuais podem ser explicadas 

pelas discrepâncias dos estágios de desenvolvimento da pecuária de leite 

constatadas nas propriedades das diversas microrregiões dos Estados brasileiros. 

A utilização de tanque de expansão para o armazenamento e a 

refrigeração do leite nas propriedades avaliadas no presente estudo, demonstra a 

preocupação dos produtores em manter a qualidade da matéria-prima. Aqueles 

produtores que não utilizam a refrigeração do leite na propriedade entregam em 

até 2 horas após a ordenha na plataforma de recepção do estabelecimento de 

laticínio, conforme preconiza a IN 62/2012 do MAPA. 

 

Tabela 13 - Utilização de tanque de expansão nas propriedades leiteiras da 

Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Tanque de expansão Número de propriedades Frequência (%) 

Individual 
Coletivo 

Não utilizam tanque de expansão 

57 
18 
11 

66, 28 
20,93 
12,79 

Total 86 100,00 
 

Dentre os produtores entrevistados, 82,56% declararam que refrigeram 

o leite após a ordenha. Esse dado pode ser considerado importante, uma vez 

que, quando foi publicada a IN51/2002, pouquíssimas propriedades goianas que 

tinham pecuária leiteira adotavam essa prática. Segundo BRESSAN et al. (1999) 

apenas 10,4% das propriedades rurais de Goiás possuíam resfriadores de leite e 

menos de 1% usava tanque de expansão.  

Trabalho semelhante a esse, desenvolvido por ROSA et al. (2013), em 
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Ivaiporã (PR), reportou que o leite era refrigerado em 77% das propriedades que 

participaram da pesquisa. FAGUNDES et al. (2006) destacaram que a 

refrigeração do leite é obrigatória após a ordenha, mas essa prática não garante a 

qualidade do produto. 

A refrigeração apenas mantém a qualidade do leite por um período 

determinado de tempo. Por isso, o leite deve ser obtido em condições higiênico-

sanitárias adequadas para reduzir o crescimento microbiológico e manter o 

produto de acordo com os padrões exigidos (MESQUITA et al ., 2008).  

 

3.4 Manejo e higiene da ordenha e do tanque de refrigeração por expansão 

 

Em relação à higienização da ordenhadeira e do tanque de expansão, 

foi observado que os produtores entrevistados utilizavam os insumos no processo 

de higienização (Tabela 14). Todos os produtores utilizavam detergente 

específico para ordenhadeira e, 95% utilizavam produtos específicos para limpeza 

e sanitização do tanque de expansão, sendo que 83,33% utilizavam água quente 

no processo de higienização dos equipamentos de ordenha e do tanque de 

expansão. O uso de água quente tem como finalidade remover os resíduos do 

leite, principalmente, a de gordura, sendo que o detergente específico reduz a 

tensão superficial dos grumos de gordura de forma que a água possa penetrar 

nos resíduos aderidos e eliminá-los mais facilmente (SANTOS & FONSECA, 

2007). 

MATSUBARA et al. (2011), constataram redução nas contaminações 

de 99,6% para a CBT, após as teteiras serem higienizadas de forma adequada. 

No presente estudo, verificou-se que 91,86% das propriedades não utilizam cloro 

nas caixas d’água (dado não tabelado). Deve-se resaltar que, a qualidade da 

água utilizada na lavagem dos utensílios e equipamentos de ordenha, assim 

como, a empregada na sanitização dos tetos, tem papel de destaque no controle 

microbiológico do leite (QUERRA, 2011). 

 

 

 

Tabela 14 - Higiene das ordenhadeiras e dos tanques de expansão nas 
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propriedades rurais da Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Utilização de detergente específico para limpeza de ordenhadeira 

Atributo No Frequência(%) 

Sim 
Não 

60 
- 

100 
- 

Detergente específico para limpeza de tanque de expansão 

Atributo No Frequência(%) 

Sim 
Não 

59 
1 

98 
2 

Utilização de água quente na higienização de ordenhadeira e tanque de 
expansão 

Atributo No Frequência(%) 

Sim 
Não 

52 
8 

86,60 
13,40 

Uso de cloro na água de higienização dos tetos 

Atributo No Frequência(%) 

Sim 4 7 

Não 56 93 

 

Segundo o mesmo autor, a água utilizada no ambiente de ordenha 

para limpeza tanto das tetas dos animais como dos equipamentos, pode atuar 

como via de transmissão de microrganismos para a glândula mamária, bem 

como, comprometer a qualidade do leite, uma vez que a água com alta contagem 

de bactérias possibilita a veiculação da população bacteriana diretamente para o 

leite. 

Na Tabela 15, encontram-se os dados relativos à periodicidade de 

higienização das ordenhadeiras. Observa-se que 65% dos produtores declaram 

que desmontam, diariamente, o conjunto de ordenha para realizar a higienização 

profunda, sendo que 35% não desmontam diariamente. A não operacionalização 

do procedimento de desmontagem pode ocasionar contaminação do leite na 

ordenha subsequente, prejudicando a qualidade do leite (BAVA et al., 2011).  

 

 

 

Tabela 15 - Periodicidade de higienização profunda das ordenhadeiras nas 
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propriedades da Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Periodicidade Quantidade de 
propriedades 

Frequência (%) 

Diariamente 
Semanalmente 

Quinzenal 
Mensal 

Não tem critério 

39 
12 
2 
3 
4 

65,00 
20,00 
3,33 
5,00 
6,66 

Total 60 100,00 

 

MOLINERI et al. (2012) observaram que a higienização periódica dos 

tanques de expansão, diariamente, estava associada com menor contagem 

bacteriana de psicrotróficosque a frequência de higienização semanal.    

Os dados contidos na Tabela 15 são preocupantes, uma vez que o 

processo de higienização das ordenhadeiras realizados de forma adequada 

constitui um dos pilares básicos para a obtenção do leite com baixa contagem 

microbiana (BAVA et al., 2011).  

Observa-se na Tabela 16 a diversidade de conduta dos produtores de 

leite em relação aos critérios de troca das borrachas das teteiras (insulfladores). 

 

Tabela 16 - Critérios adotados para troca das borrachas das teteiras 

(insulfladores) empropriedades rurais na Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Critérios adotados para troca 
de borrachas 

No de 
propriedades 

Frequência(%) 

De acordo com o fabricante 
Quando necessário 
Quando arrebenta 
Quando resseca 

 

29 
27 
3 
1 
 

48,33 
45,00 
5,00 
1,67 

 

Total 60 100,00 

 

Vale lembrar que existem aqueles produtores que ao invés de 

substituírem todo o conjunto de borrachas, substituem-nas, uma a uma, à medida 

que vão estragando. Esta prática compromete a qualidade da ordenha, pelos 

ferimentos que pode provocar nos tetos e pela consequente contaminação do 

leite (SANTOS & FONSECA, 2007). 

Em relação à eficiência da metodologia adotada para a ordenha dos 

animais, os resultados exibidos na Tabela 17 revelam que 97,67% dos produtores 
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declararam que lavam as mãos antes da ordenha, 93,02% dos entrevistados 

eliminam os três primeiros jatos, 86,67% dos produtores lavam os tetos das 

vacas, destes, 83% secam com papel toalha e 2,66% secam com pano; 78,33% 

dos produtores realizam o pré-dipping e 55,00% o pós-dipping. 

A higiene do ordenhador é uma prática importante, uma vez que ele 

pode ser veículo de contaminação do leite por microrganismos. MOLINERE et al. 

(2012) observaram que o leite produzido em fazendas, onde ordenhadores não 

lavavam as mãos durante o período de ordenha, foram 7,81 vezes mais 

propensos a terem maior contagem bacteriana. 

MONTEIRO et al. (2007) verificaram que em 73,2% das propriedades 

pesquisadas não era realizada a prática de desprezar os três primeiros jatos de 

leite antes da ordenha. Segundo SILVA et al. (2011), a prática de desprezar os 

três primeiros jatos de leite é um ponto importante a ser considerado no controle 

da contaminação da matéria-prima. 

 

Tabela 17 - Procedimentos de ordenha utilizados pelos produtores rurais nas 

propriedades da Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Etapa da ordenha No de propriedades Frequência (%) 

Lava as mãos 
Elimina os primeiros jatos 

Lava os tetos 
Seca com papel toalha/higiênico 

Seca com pano 
Utiliza pré-imersão (pré-dipping) 

Utiliza pós- imersão (pós-dipping) 
Refrigera o leite 

84 
80 
52 
50 
2 

47 
33 
75 

97,67 
93,02 
86,67 
83,00 
2,66 

78,33 
55,00 
87,21 

 

Confirmando a importância desta prática, MATSUBARA et al. (2011) 

relataram que juntamente com a eliminação dos três primeiros jatos ocorre a 

eliminação da maioria dos microrganismos presentes no canal do teto, impedindo 

que sejam incorporados ao leite, no momento da ordenha. 

Recomendava-se que os tetos deveriam ser lavados com água 

corrente quando necessário, mas essa prática tem sido questionada por 

pesquisadores americanos. O fato de somente dois produtores ainda usarem 

pano, mostra a evolução no manejo de ordenha. No entanto, essa prática já 

deveria ter sido totalmente abolida do sistema de ordenha, uma vez que constitui 
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principal fonte das mastites contagiosas (SANTOS & FONSECA, 2007).  

O pré-dipping,imersão de tetos em solução desinfetante antes da 

ordenha, era utilizado em 78,33% das propriedades, enquanto o pós-

dipping,imersão dos tetos em solução desinfetante após a ordenha, é utilizado em 

55% das unidades produtivas estudadas. A imersão dos tetos em solução 

desinfetante antes e após a ordenha é recomendada e utilizada mundialmente no 

controle de mastite, sendo um método preventivo com comprovada eficiência 

(ELMOSLEMANY et al., 2010).  

ELMOSLEMANY et al. (2010) observaram que, no manejo da ordenha, 

o pré-dipping e a secagem dos tetos contribuem de forma determinante na 

redução da contagem bacteriana total. 

ZUCALI et al. (2011) reportaram que as operações de rotina da 

ordenha como a realização do pré-dipping e pós-dipping impactam na contagem 

bacteriana total do leite. Segundo esses autores, as propriedades que utilizavam 

estas práticas apresentam menores índices de contaminação dos tetos, menores 

contagens bacterianas e contagens de células somáticas do que as propriedades 

que não adotavam esta prática. Enquanto, MIGUEL et al. (2012) concluíram que o 

pós-dipping é uma importante ferramenta para reduzir a contaminação da pele 

dos tetos. 

Os dados contidos na Tabela 18 dizem respeito à utilização de manejo 

especial para as vacas que apresentam mastite. Para evitar contaminação dos 

equipamentos e, consequentemente, contaminação dos tetos das matrizes sadias 

ordenhadas posteriormente, tais animais devem ser ordenhados por último 

(PHILPOT & NICKERSON, 2002). 

Observa-se, na Tabela 18, que 72,09% dos produtores de leite adotam 

a ordem da ordenha especial para as vacas portadoras de mastite. Diferentes 

resultados foram encontrados por WINCK & THALER NETO (2012), em Santa 

Catarina, onde mais de 50% dos produtores não utilizavam esta prática. 

Entre os produtores entrevistados que realizam algum tipo de teste de 

mastite no rebanho (Tabela19), 67,44% realizam o teste da caneca de fundo 

preto, na seguinte frequência: 34,88% diariamente, 9,30% semanalmente e 

24,42% quando achavam necessário. 

Tabela 18 - Adoção de ordem de ordenha de animais com mastite por produtores 
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de leite na Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Adota ordem de ordenha No de produtores Frequência(%) 

Sempre 
Às vezes 

Nunca 

62 
5 

19 

72,09 
5,82 

22,09 

Total 86 100,00 

 

Esses dados também revelam a evolução na produção de leite, uma 

vez que quase dois terços dos produtores entrevistados utilizavam essa prática 

que, de acordo com SANTOS & FONSECA (2007) é importantíssima no 

diagnóstico precoce das mastites clínicas, permitindo o início imediato do 

tratamento da enfermidade. Estudo realizado por BRESSAN et al (1999) apenas 

28,7% das propriedades leiteiras do estado de Goiás utilizavam essa prática.  

O CMT (Califórnia Mastite Teste) era utilizado pelos produtores da 

Microrregião de Pires do Rio (GO) em 38,38% das propriedades, nas seguintes 

frequências: 15,12% quando os produtores achavam necessário, 11,63% 

mensalmente, 6,98% quinzenal e 4,65% semanalmente. 

O CMT é um teste que, quando corretamente utilizado, detecta a 

mastite subclínica, podendo auxiliar no manejo sanitário do rebanho e na 

qualidade do leite (ANDRIGHATTO et al., 2005.; CORTINHAS, 2013). 

 

Tabela 19 Frequência da realização dos testes para detecção de mastite 

realizados pelos produtores na Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Teste para detecção de mastite               Nº de produtores           Frequência 

Não realiza teste de mastite       ...............20                                23,26 

Caneca de Fundo Preto 

Diariamente            ..............30                                34,88 
Semanalmente           ...............8                                   9,30 
Sem critério               ...............21                                24,42 

Califórnia Mastite Teste 

Semanalmente           .......4   4,65 
Quinzenal                 ..............6  6,98 
Mensalmente       ..............10 11,63 

Sem critério              ..............13 15,12 

 

Na Tabela 20, observa-se que entre os produtores de leite 

pesquisados, 66,28% sempre utilizam a tratamento preventivo de mastite em 

vacas secas.No trabalho desenvolvido por TRONCARELLI et al., (2013) em 
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Botucatu (SP), os autores constataram que houve infecção provocadas pelo 

microrganismo S. aureus, que persistiram no colostro de 48,61% dos animais, 

apesar do tratamento antimicrobiano à secagem. Os referidos autores relataram 

que a terapia pode apresentar eficácia reduzida, especialmente quando os 

animais apresentam infecções intramamária na secagem por deficiência de 

manejo higiênico sanitário durante a lactação. Estas falhas determinam a 

persistência de patógeno em lactações sucessivas, contribuindo para a ocorrência 

de casos de mastite crônica nos animais. 

 

Tabela 20 –Frequência do tratamento preventivo de mastite em vacas secas na 
Microrregião de Pires do Rio (GO) 

Atributos No de propriedades Frequência(%) 

Sempre 
Ás vezes 

Nunca 

57 
15 
14 

66,28 
17,44 
16,28 

Total 86 100,00 

 

A terapia da vaca seca constitui uma prática importante na prevenção 

de novas infecções intramamárias. Também vale destacar a importância dessa 

prática no tratamento das mastites subclínicas. Segundo BRESSAN et al. (1999) 

apenas 14% dos produtores de leite de Goiás adotavam algum tipo de controle na 

prevenção da mastite. O fato de, aproximadamente, dois terços dos produtores da 

Microrregião de Pires do Rio (GO) adotar essa prática mostra a conscientização 

dos mesmos, quanto às medidas básicas de controle de qualidade do leite obtido 

e quanto à possibilidade de melhoria da saúde dos úberes de suas vacas. 

 

3.5 Conhecimento dos produtores sobre a qualidade do leite da Microrregião de 

Pires do Rio (GO) 

 

Ao questionar os produtores se o laticínio informava regularmente os 

resultados das análises laboratoriais realizadas em amostras do leite, foram 

obtidas as seguintes informações: sempre, 84,88%; nunca, 2,33% (Tabela 21). 

Todavia, nos estudos realizados por WINCK (2012), em Lages (SC), 62,1% dos 

produtores responderam que sempre recebem as informações referentes à 

qualidade do leite. 
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Os laticínios informam os resultados das análises do leite aos 

produtores juntamente com a nota fiscal e o cheque de pagamento. Assim, os 

produtores podem utilizar as informações obtidas a partir dessas análises para 

identificar pontos falhos existentes no processo de obtenção do leite, no manejo 

nutricional e na sanidade do rebanho. 

 

Tabela 21 -Freqüência do repasse dos resultados das análises laboratoriais do 

leite ao produtor rural da Microrregião de Pires do Rio (GO). 

Frequência de repasse 

do resultado das análises 

laboratoriais 

Quantidade de  

produtores 

Frequência (%) 

Sempre 

Quase nunca 

Raramente 

Nunca 

73 

6 

5 

2 

84,88 

6,98 

5,81 

2,33 

Total                    86 100,00 

 

Nota-se, na Tabela 22, que apenas 13,95% dos produtores 

entrevistados nunca ouviram falar da IN 51/2002 e da IN 62/2011, mas 86,05% 

têm algum conhecimento sobre a Instrução Normativa vigente. Ao serem 

questionados sobre a primeira informação a respeito da Instrução Normativa No 

62/2011, 47,67% afirmaram que haviam sido informados por meio de palestras, 

10,47% por técnicos que dão assistência à propriedade rural (Tabela 23). 

Essa resposta de certa forma era esperada, pois a divulgação inicial da 

IN 51/2002 se deu sob a forma de palestras ministradas por técnicos contratados 

pelos sindicatos das indústrias de laticínios e por professores da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da UFG, com o apoio da Superintendência Federal de 

Agricultura em Goiás (GOMES, 2009). 

 

 

 

 

Tabela 22 - Conhecimento dos produtores sobre a Instrução IN62/2011 que rege 
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a qualidade do leite 

Instrução Normativa 

51/2002;62/2011 

N° de produtores Frequência(%) 

Nunca ouvi falar 
Conheço pouco 
Conheço muito 

12 
53 
21 

13,95 
61,63 
24,42 

Total 86 100,00 

 

Tabela 23 - Origem das informações sobre a Instrução Normativa 51/2002 e 

62/2011 

 

Informações Nº de Produtores Frequência (%) 

Vizinhos 
Palestras 
Técnicos 

Rádio e TV 
Revistas 

Não receberam 
informações 

3 
41 
9 
8 
4 

21 

3,49 
47,67 
10,47 
9,30 
4,65 

24,42 

Total 86 100,00 

 

3.6 Importância da atividade leiteira na Microrregião de Pires do Rio (GO) 

 

A produção de leite é a principal fonte de renda dos produtores 

pesquisados. Eles revelaram satisfação com a pecuária de leite, visto que 59,30% 

(51/86) declararam-se satisfeitos, e destes, 52,94% produziam acima de 300L.dia, 

sendo que, 8,14% (7/86) dos produtores declararam-se insatisfeitos e 32,56% 

(28/86) indiferentes (Tabela 24). 

Conjugando os dados expostos nas Tabelas 24 e 25, evidencia-se que 

grande parte dos produtores satisfeitos que produzem mais de 300L.diatêm 

interesse em ampliar a produção. 

 

 

 

 

Tabela 24 - Satisfação dos produtores com a pecuária de leite de acordo com a 
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faixa de produção 

Atributos 
Número de 
produtores 

Produção diária de leite (L) 
Produção 
média diária 
(L) 

Até 50 
51 a 
100 

101 a 
300 

Acima 
de 300 

 
Indiferentes 

28 
(32,56%) 

2 
7,14% 

7 
25,00% 

8 
28,57% 

11 
39,29% 

496,14 

 
Insatisfeitos 

7 
(8,14%) 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

5 
71,43% 

2 
28,57% 

495,83 

Satisfeitos 
51 
(59,30%) 

5 
9,80% 

5 
9,80% 

14 
27,46% 

27 
52,94% 

643,95 

 

Tabela 25 - Relação entre satisfação dos produtores com a pecuária de leite e 

interesse em ampliar a produção 

Atributos Número de produtores 

 
Percentual de produtores que têm 
interesse em ampliar a produção 

Insatisfeitos 
Indiferentes 
Satisfeitos 

28 
07 
51 

60,71% 
71,43% 
70,59% 

Total 86 100,00 

 

Entretanto, deve-se salientar que a maioria dos produtores indiferentes 

e insatisfeitos, também deseja ampliar a produção. Esse interesse em ampliar a 

produção, independentemente de manifestarem satisfação ou não com a pecuária 

de leite, pode significar que os produtores vislumbram o potencial econômico da 

atividade leiteira no futuro ou o desejo, dos mesmos, pela busca de eficiência na 

sua propriedade, tornando-a mais lucrativa 

 

3.7 Importância econômica e o impacto da implantação da IN62/2011 nas 

propriedades que desenvolvem a atividade de pecuária leiteira na Microrregião de 

Pires do Rio (GO) 

 

Do total de produtores entrevistados, 51,16% (tabela 26) receberam 

receita bruta mensal acima de três salários mínimos, vigentes na data em que os 

dados coletados no presente estudo foram tabulados. Dentre os produtores 

pesquisados, 76,74% recebiam incentivo monetário pela qualidade do leite 

vendido ao laticínio, entre eles, estavam aqueles que produziam maior volume e 
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que utilizavam tanques de expansão por evaporação direta para armazenamento 

e refrigeração do leite, dado não tabelado. 

A remuneração por um produto de melhor qualidade constituiu-se na 

estratégia utilizada pela indústria para incentivar o produtor a melhorar a 

qualidade microbiológica e os índices dos constituintes do leite que influenciam 

diretamente o rendimento industrial e, consequentemente, sua lucratividade. 

Desta forma, o sistema de pagamento por qualidade estabeleceu mais um avanço 

na trajetória da história de evolução da cadeia láctea, a exemplo de outras 

determinações como o resfriamento do leite logo após a ordenha, coleta a granel, 

entre outras. 

 

Tabela 26 - Distribuição do número de produtores em função da receita bruta 

mensal obtida com a comercialização do leite 

Renda mensal média (R$) Número de produtores Frequência (%) 

Ate 800 
801 a 2.700 
2701 a 5000 

Acima de 5000 

22 
20 
10 
34 

25,58 
23,76 
11,63 
39,53 

Total 86 100,00 

 

O bom uso das informações obtidas a partir das análises do leite pode 

permitir a visualização de pontos positivos e de pontos falhos, desde o processo 

de obtenção do leite até o manejo nutricional aplicado ao rebanho. Assim, com 

base nos resultados das análises, o produtor pode melhorar tanto a remuneração 

pelo seu produto quanto adotar medidas que promoverão maior produtividade, 

inclusive sob menores custos de produção. 

A Tabela 27 apresenta, na opinião dos produtores, quanto ao grau de 

impacto que causou a Instrução Normativa 62/2011 em suas propriedades. Entre 

os que responderam 31,40% consideraram o impacto alto, e os que acreditavam 

que suas propriedades não sofreram nenhum impacto totalizaram 24,42%. Por 

outro lado, se considerado algum tipo de impacto, nota-se que 75,58% das 

propriedades foram submetidas às ações impactantes da IN 62/2011.  

 

 

Tabela 27 - Grau de impacto da IN62/2011 na propriedade leiteira na Microrregião 
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de Pires do Rio (GO) 

Grau de impacto Número de produtores Frequência (%) 

Nenhum 
Baixo 
Médio 
Alto 

21 
15 
23 
27 

24,42 
17,44 
26,74 
31,40 

Total 86 100,00 

 

Perguntado se, após a IN 62, houve aquisição de animais com melhor 

aptidão leiteira, visando melhoria genética do rebanho, 65,12% dos produtores de 

leite responderam que sim (Tabela 28). Provavelmente, esse percentual seja 

decorrente dos impactos causados pelas IN 51 e IN 62 nas propriedades.  

 

Tabela 28 - Aquisição de novos animais nas propriedades rurais após a IN 

51/2002 e 62/2011 

Aquisição No de propriedades Frequência (%) 

Sim 56 65,12 

Não 30 34,88 

Total 86 100 

 

Em síntese, pode-se afirmar que os produtores têm consciência que 

precisam se adequar à Instrução Normativa 62/2011 e, para tanto, vêm dando 

ênfase na melhoria da qualidade do leite por meio da higiene de ordenha, da 

aquisição de equipamentos e de animais com melhor aptidão leiteira.  

 
3.8 Perfil sócio econômico dos produtores e sua influência sobre Contagem de 

Células Somáticas (CCS), Contagem Bacteriana Total (CBT) e Composição 

Centesimal do leite 

 

A Contagem de Células Somáticas (CCS) do tanque por produtor não 

ultrapassou o limite preconizado pela Instrução Normativa 62/2011. O leite das 

propriedades rurais pesquisadas encontra-se em acordo com o estabelecido pela 

legislação para CCS. 

A Contagem Bacteriana Total (CBT) do leite produzido pelos 

produtores entrevistados, não ultrapassou o limite de 500.000 UFC/mL de leite. 
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Os valores referentes à CCS do leite dos produtores que produzem 

igual ou superior a 200L/dia, e dos produtores que produzem menos de 200L/dia, 

não houve diferença significativa entre eles. O nível de produção não afetou a 

CCS (Tabela 29). Dados semelhantes foram encontrados por WINCK (2007), em 

Santa Catarina. 

Em relação a CBT os dados se comportaram de forma distinta, nas 

propriedades que produzem acima de 200 litros/dia, a CBT foi menor, 

possívelmente este resultado esteja relacionado com uma melhor higienização 

dos equipamentos e utensílios de ordenha. 

 

Tabela 29. Relação entre a produção diária de leite igual ou superior a 200l/dia e 
a CCS e de CBT do leite dos produtores da microrregião de pires do Rio 

Produz > 200 
Número de 

propriedades 
CCS CBT 

Não 38 378,5 a 135 a 

Sim 48 368,0 a 51 b 

Valor-p  0,3022 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 

O fato da produção de leite ser ou não superior a 200L/dia (Tabela 29) 

bem como o grau de satisfação do produtor com a atividade leiteira (Tabela 30) 

não influenciaram a adequação à legislação para CCS. Deve-se salientar que 

40,70% dos produtores estavam indiferentes ou insatisfeitos com a atividade. 

 

Tabela 30. Relação entre a satisfação dos produtores com a atividade leiteira e a 
mediana de CCS e de CBT 

Satisfação 
Número de 

propriedades 
CCS CBT 

Não 35 379,5 a 79 a 

Sim 51 366,0 a 51 b 

Valor-p  0,1765 0,0002 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-

Wallis. 
 

Os dados contidos na Tabela 31 revelam que a CBT e CCS diferiu 

significativamente(p<0,0021) em função do número de animais, em ordenha na 

propriedade.  

Tabela 31. Relação entre a mediana de CCS e de CBT do leite em propriedades 
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com até 20 vacas lactantes. 

Possui até 20 
vacas 

Número de 
propriedades 

CCS CBT 

Não 52 379 a 51 b 

Sim 34 351 b 124 a 

Valor-p  0,0021 < 0,01 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 

Rebanhos com mais de 20 vacas em lactação apresentaram CCS mais 

elevadas do que os pequenos rebanhos, dados semelhantes foram obtidos em 

estudo conduzido na Polônia, por SKRZYPEK et al, (2004). onde o número de 

animais em ordenha não influenciou  na CCS. Em relação a CBT, os dados 

também se comportaram de forma distinta, apresentando menor valor de CBT nas 

propriedades que produzem acima de 200l/dia Diferentemente do estudo 

realizado em Santa Catarina, por WINCK (2007). 

Observa-se na Tabela 32 que produtores com nível educacional mais 

elevado obtiveram resultados melhores para CBT, no entanto, 

independentemente do nível educacional dos produtores tanto a CCS quanto CBT 

do leite estão em conformidade com a IN 62. 

 

Tabela 32. Relação entre a mediana de CCS e de CBT no leite, e o grau de 
instrução dos produtores 

Ensino 
Fundamental 

Número de 
produtores 

CCS CBT 

Não 44 373 a 49 b 

Sim 42 364 b 76 a 

Valor-p  0,0517 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
A idade do responsável pela ordenha (Tabela 33) influenciou os valores 

de CBT e CCS (p<0,01), nota-se que produtores mais velhos obtiveram melhores 

resultados para CBT. Porém, deve-se salientar que apenas 11,63% das 

propriedades encontram-se nesta categoria. 

 

 

Tabela 33. Relação entre a  mediana de CCS e de CBT e a idade dos produtores. 
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Idade > 60 
Número de 
produtores 

CCS CBT 

Não 76 350 b 139 a 

Sim 10 378 a 53 b 

Valor-p  0,0012 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
3.9 Influência do manejo de ordenha e equipamentos para ordenha sobre a 

Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT) e 

Composição Centesimal 

 

 A CCS do leite ordenhado manualmente diferiu significativamente do 

leite ordenhado mecanicamente sendo observados os valores de 309mil Cs/mL e 

377 mil Cs/mL respectivamente. De acordo com ZANELA et al. (2006), a maior 

especialização dos sistemas resulta em menor CCS, entretanto, no presente 

estudo verificou-se que, quando o leite foi ordenhado mecanicamente os 

resultados da CCS foram mais elevados, o que pode ser observado na (Tabela 

34). Dados semelhantes foram encontrados por CARVALHO et al. (2013) no 

Sudoeste de Goiás, e CORTINHAS et al (2014).No entanto, diferem dos 

encontrados por WINCK (2007) em Santa Catariana e PICINI (2007) no estado de 

Minas Gerais. Estes resultados confirmam que a utilização inadequada de 

equipamentos de ordenha pode trazer prejuízo à qualidade do leite.  Em relação à 

CBT, os resultados das amostras do tipo manual ou mecânica, não diferiram entre 

si. As propriedades que realizam a ordenha mecânica merecem maior atenção 

quanto aos aspectos de calibração e higiene, especialmente utensílios e 

equipamentos que estão envolvidos na obtenção do leite. Segundo BARBOSA et 

al. (2009) o sistema de ordenha a ser empregado na propriedade depende de 

fatores operacionais, que estão ligados à capacitação do ordenhador e, nem 

sempre baseado apenas no índice de infecção da glândula mamária. 

 

 

 

 

 

Tabela 34. Relação entre a CCS e a CBT do leite cru refrigerado  e a utilização de 
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ordenha mecânica, na microrregião de Pires do Rio 

Ordenha 
mecânica 

Número de 
propriedades 

CCS CBT 

Não 26 309 b 44 a 

Sim 60 377 a 67 a 

Valor-p  0,0060 0,8687 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
Na Tabela 35 são apresentados os resultados da composição 

centesimal, das amostras de leite cru refrigerado ordenhado manualmente ou 

mecanicamente em propriedades leiteiras da microrregião de Pires do Rio. De 

acordo com essa Tabela, pode ser observado que os teores de gordura do leite 

ordenhado manualmente ou mecanicamente não diferem significativamente entre 

si. Os resultados ficaram acima do limite estabelecido pela IN62/2011, valor 

mínimo de 3%. 

 

Tabela 35. Percentual da mediana, de gordura, proteína e lactose segundo o tipo 
de ordenha. 

Ordenha 
mecânica 

No de 
propriedades 

Gordura 
(%) 

Proteína 
(%) 

Lactose 
(%) 

Não 26 3,69 a 3,18 b 4,58 a 

Sim 60 3,69 a 3,25 a 4,53 b 

Valor-p  0,7809 < 0,01 0,0020 

Medianas seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de 
Kruskal-Wallis. 

 
Estudo desenvolvido por SILVA et al. (2010) constatou que o teor de 

gordura (4,0%) foi mais elevado no leite ordenhado manualmente. O menor teor 

de gordura, observado nas amostras de ordenha mecânica, pode ser relacionado 

à genética do rebanho, pois os animais com sangue predominantemente 

Holandêz produz menos teor de gordura quando comparado às demais raças 

Teor de gordura abaixo dos resultados encontrados no presente estudo 

foi obtido por CARVALHO et al. (2013), que obtiveram média de 3,49%. A gordura 

é o componente do leite que tem a maior variabilidade, dependendo da dieta 

fornecida aos animais, à gordura pode variar entre duas a três unidades 

percentuais (PERES, 2001). 
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Dentre os atributos de qualidade avaliados, os parâmetros proteína e 

lactose se comportaram de forma distinta. Os teores de proteína do presente 

estudo foram semelhantes aos encontrados por CARVALHO et al. (2013) com o 

uso da ordenha mecânica, que encontrou 3,26%, mas foram maiores que os 

obtidos por REIS et al. (2007), que observaram valores de 3,01% de proteína no 

leite ordenhado manualmente e 2,92% para o leite ordenhado mecanicamente. 

Valores maiores que os do presente estudo foram encontrados por SILVA et al. 

(2010), no Sudoeste Goiano, ao observarem 3,35% de proteína no leite 

ordenhado mecanicamente. 

O teor mínimo de proteína estabelecido pela IN62/2011 é de 2,9%. No 

presente estudo foram obtidos valores para ordenha manual ou mecânica de 3,18 

e 3,25% respectivamente, estando, pois, em acordo com o estipulado pela 

legislação brasileira. 

Os teores de lactose encontrados nessa pesquisa foram maiores que 

os valores observados por CARVALHO et al. (2013), que verificaram médias de 

4,54% de lactose para o leite ordenhado manualmente e 4,42% de lactose para o 

leite obtido por meio de ordenha mecânica. O menor valor de lactose observado 

no leite ordenhado mecanicamente pode ser relacionado à maior CCS deste tipo 

de ordenha, conforme pode ser observado na Tabela 37. Este resultado pode ser 

atribuído à menor síntese de lactose ocasionada pela destruição do tecido 

secretor na glândula mamária com mastite. 

Ao avaliar o EST e o ESD das amostras de leite em função do tipo de 

ordenha, Tabela 36, observa-se que elas não diferem entre si, e atendem aos 

limites mínimos de 11,4% EST e 8,4% ESD, previsto na IN62/2011. 

Resultados menores de ESD foram relatados por LIMA et al. (2006), 

em pesquisas realizadas com vacas mestiças. Esses autores encontraram teores 

de EST de 12,14% para o leite de vacas ordenhadas manualmente e 11,53% para 

o leite de vacas ordenhadas mecanicamente. REIS et al. (2007) relataram média 

de 8,43% para o leite de ordenha manual e 8,22% para o leite oriundo de ordenha 

mecânica e CARVALHO et al. (2013) verificaram 12,29% para ordenha manual e 

12,13% para ordenha mecânica. 
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Tabela 36. Comparações entre os valores da mediana, EST e ESD segundo o 

tipo de ordenha. 

ordenha 
mecânica 

Número de 
propriedades 

EST (%) ESD (%) 

Não 26 12,39 a 8,70 a 

Sim 60 12,40 a 8,72 a 

Valor-p 
 

0,2087 0,0655 

Medianas seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de 
Kruskal-Wallis. 

 

A preparação do úbere antes da ordenha (Tabela 37) afetou os 

resultados tanto para CCS quanto para CBT. Aqueles produtores que utilizam pré- 

imersão dos tetos obtiveram resultados melhores para CBT do que aqueles que 

não utilizam esse procedimento. ELMOSLEMANY et al. (2010), observaram que 

no manejo de ordenha a pré imersão contribui de forma determinante para a 

redução da contagem bacteriana total.A CCS foi maior no leite das propriedades  

que utilizam esta prática. O uso da pré imersão dos tetos em solução antisséptica 

está relacionada com a qualidade do produto, concentração, tempo de contato 

com a solução nos tetos e a secagem com papel toalha. 

 

Tabela 37. Comparações entre a mediana de CCS e a de CBT em função da pré-
imersão dos tetos em solução antisséptica. 
 

Pré-imersão 
Número de 

propriedades 
CCS CBT 

Não 39 357 b 97 a 

Sim 47 371 a 57 b 

Valor-p  0,0067 0,0055 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
A utilização de pós-imersão (Tabela 38) não alterou os resultados para 

CCS, mas os resultados para CBT foram significativamente alterados.Segundo 

MIGUEL et al. (2012), a pós-imersão é uma importante ferramenta para reduzir a 

contaminação da pele dos tetos e consequentemente a mastite contagiosa. 
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Tabela 38. Comparações entre a mediana de CCS e de CBT em função da pós-
imersão dos tetos em solução antisséptica. 

Pós-imersão 
Número de 

propriedades 
CCS CBT 

Não 53 381 a 134 a 

Sim 33 359 a 32 b 

Valor-p  0,2483 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
A utilização de detergente específico para ordenhadeira (Tabela 39) 

influenciou os resultados de CCS e de CBT. Aqueles produtores que não utilizam 

detergentesespecíficos obtiveram melhores resultados. Mas vale destacar que a 

eficiência de detergentes e sanitizantes está na dependência do tempo e 

temperatura da solução em contato com o equipamento, da concentração 

adotada, e da qualidade da água utilizada. Segundo SARAN NETTO et al, (2009),  

o leite produzido com baixa contagem microbiana será contaminado em um 

sistema canalizado quando não forem observadas as medidas de higiene dos 

equipamentos. 

 

Tabela 39. Comparações entre a  mediana de CCS e de CBT em função do uso 
de detergente específicos para ordenhadeira 

Uso de 
detergente 

Número de 
propriedades 

CCS CBT 

Não 26 318,5 b 20,0 b 

Sim 60 384,0 a 77,5 a 

Valor-p  < 0,01 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 

Quando se analisa a desmontagem da ordenhadeira para higiene 

profunda (Tabela 40), percebe-se que houve diferença significativa tanto para 

CCS como para CBT. Os resultados foram melhores para aqueles que utilizam a 

pratica de desmontarem. A higienização profunda é recomendada pelos 

fabricantes e aceita pela comunidade científica como primordial (SANTOS e 

FONSECA, 2007). 
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Tabela 40. Comparações entre a  mediana de CCS e de CBT em função da  
higienização profundadiaria da ordenhadeira 

Higienização 
Número de 

propriedades 
CCS CBT 

Sim 39 347 b 45 b 

Não 21 390 a 84 a 

Valor-p  0,0045 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
Pode ser observado na Tabela 41 que, as propriedades que utilizam 

tratamento preventivo nas vacas secas obtiveram melhores resultados para CCS 

e para CBT. A terapia da vaca seca constitui uma pratica importante na 

prevenção de novas infecções intramamárias e a cura da mastitesub-clinica 

(BRUTTO, et al., 2011). 

Em trabalho desenvolvido por BOZO et al.(2013) observou uma 

redução média de 74,3% para CCS e 93,4% para CBT, em decorrência da 

utilização de antibiótico na secagem dos tetos, que, de acordo com BUENO e 

MESQUITA (2005),é o procedimento mais eficiente no controle da mastite 

subclínica. 

 

Tabela 41.Comparações entre a  mediana de CCS e de CBT em propriedades 
que realizam ou não o tratamento preventivo de mastite em vacas secas 

Tratamento 
preventivo 

Número de 
propriedades 

CCS CBT 

Não 29 420 a 178,0 a 

Sim 57 356 b 53,5 b 

Valor-p  0,0005 < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 

Nas propriedades rurais que adotam a linha de ordenha houve diferença 

significativa (p<0,01) para CBT, com melhores resultados naquelas propriedades 

que utilizam esse procedimento (Tabela 42). Segundo SOUZA et al. (2005), a não 

adoção da linha de ordenha foi considerada fator de risco para CCS acima de 

500.000cels/mLem rebanhos leiteiros da Zona da Mata de MG. 
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Tabela 42. Comparações entre a mediana de CCS e de CBT em função da linha 
de ordenha. 

Adota linha de 
ordenha 

Número de 
propriedades 

CCS 
Número de 

propriedades 
CBT 

Não 24 346 a 24 135,5 a 

Sim 62 371 a 62 57,0 b 

Valor-p  0,6387  < 0,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 

3.10 Influência da percepção do produtor em relação a IN62 sobre a Contagem de 

Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT) 

 

Os dados do questionário aplicado aos produtores de leite, revelam 

que eles têm conhecimento das normas relativas à  qualidade do leite (P<0,01), 

visto que 86,05% declaram conhecer a legislação vigente (item 3.6). Os que 

consideram não ter nenhum conhecimento, tiveram pior desempenho quanto ao 

cumprimento dos valores legais para CCS e CBT (Tabela 43). Portanto, pode-se 

considerar que os produtores detêm conhecimento suficiente para influenciar 

positivamente nos resultados de CCS e CBT.  

 

Tabela 43. Comparações entre a mediana de CCS e de CBT em função do 
conhecimentoda IN62/2011 

Conhece 
IN/62 

Número de 
produtores 

CCS 
Número de 
produtores 

CBT 

Não 12 411,5 a 12 303,0 a 

Sim 74 358,0 b 74 50,5 b 

Valor-p  0,0236  < 0,01 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,05) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
Os produtores que acreditavam que a IN62 teve baixo ou médio 

impacto sobre sua propriedade (Tabelas 44) apresentaram melhores resultados 

tanto para CCS como CBT do que aqueles que acreditavam no alto impacto 

(P<0,01). Observa-se que os produtores que tiveram baixo impacto já apresentam 

menores problemas de adaptação, em relação ao atendimento dos níveis de CCS 

e CBT. 
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Tabela 44. Comparações entre a mediana de CCS e de CBT em função do 
impacto da IN62/2011 na propriedade 

Alto impacto 
Número de 

propriedades 
CCS 

Número de 
propriedades 

CBT 

Não 21 309,0 b 21 49 b 

Sim 65 405,5 a 65 77 a 

Valor-p  < 0,01  < 0,01 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem (p > 0,055) pelo teste de Kruskal-
Wallis. 

 
Esses dados podem ser considerados relevantes uma vez que, em 

função dos ditames da normativa, certamente houve melhoria significativa na 

qualidade do leite dessas propriedades 
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4 CONCLUSÃO 

 

Nas condições de desenvolvimento do presente estudo pode-se 

concluir que: 

 

-O leite produzido na Microrregião de Pires do Rio (GO) encontra-se 

em acordo com os dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira 

(IN62/2011). 

-A inexistência de produtores sem escolaridade contribui para obtenção 

de leite de melhor qualidade. 

-O manejo higiênico na ordenha adotado pelos produtores permite a 

obtenção de leite de qualidade independentemente do tipo de ordenha. 

-A proteína e lactose variaram em função do tipo de ordenha sendo 

que a concentração de proteína foi maior na ordenha mecânica e de lactose na 

ordenha manual. 

-O conhecimento dos produtores sobre a Instrução Normativa 62/2011  

influenciou positivamente nos resultados da CCS e CBT. 

-Os produtores de leite da microrregião de Pires do Rio apresentam 

potencial para atender os limites previstos na IN62 para 2016. 

-Os responsáveis pela produção de leite são os proprietários, que 

também na sua maioria são casados , com idade até 60 anos e apresentam bom 

nível de escolaridade. 

-Na maioria das propriedades residem até 4 pessoas em casa de 

alvenaria. 

-Os responsáveis pela produção de leite, trabalham 6 horas diárias na 

atividade. 
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CAPÍTULO 3 QUALIDADE DO LEITE NOS PERÍODOS CHUVOSO ESECONA 

MICRORREGIÃO DE PIRES DO RIO (GO) 

 
                                    Autor: Eliane Resende Costa Cavalcanti 

OrientadorAlbenones José de Mesquita 

 

RESUMO 

 

O controle de qualidade do leite inicia-se no processo de produção na 

propriedade rural com aquisição de animais saudáveis e adoção de manejo 

higiênico e sanitário adequado. Os produtores de leite estão interessados em 

melhorar a qualidade de seu produto, a sanidade do rebanho e, assim, a 

lucratividade da atividade rural. Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade 

do leite das propriedades rurais da microrregião de Pires do Rio, Goiás, no 

período chuvoso e no período seco, em relação aos parâmetros  estabelecidos na  

Instrução Normativa 62/2011. Foram selecionadas aleatoriamente 25 

propriedades rurais da microrregião de Pires do Rio (GO). Os resultados das 

amostras de leite cru compõem o banco de dados do Laboratório de Qualidade do 

Leite do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia – Goiás. Nas análises 

estatísticas para CCS, CBT e composição centesimal os dados foram submetidos 

à análise de variância a 5% e ao teste não paramétrico de Kruskall- Wallis para 

comparação dos valores  medianos dos componentes da composição centesimal 

e CBT e CCS. Análise realizada no Software R versão 3.0.3. Em relação à 

composição centesimal a lactose e a gordura não apresentaram diferença 

significativa entre os dois períodos analisados. Maior teor de proteínafoi 

observado no período chuvoso. A CCS e CBT foram maiores no período seco, 

com 453,0 x 103Cs/mLe x117,0 x 103 UFC/mL, respectivamente.  

  

 
Palavras-chave:Composição centesimal do leite, mastite, produção de leite. 
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CHAPTER 3QUALITY OF MILK IN THE PERIOD OF RAIN AND DRY 

MICROREGION PIRES DO RIO (GO) 

Author: Eliane Resende Costa Cavalcanti 

Adviser: Albenones José de Mesquita 

 

ABSTRACT 

 

Quality control of milk begins the process of production on the farm with the 

acquisition of healthy animals, hygienic and proper healthy handling. Dairy farmers 

are interested in improving the quality of their product, the health of the herd and 

thus the profitability of rural activity. This research aimed to evaluate the quality of 

milk from farms in Pires do Rio, GO, Micro-Region, in the rainy and dry season, 

checking its conformance to the Normative Instruction adequately. Twenty five 

randomly farms of micro-Pires do Rio (GO) were selected. The results of the raw 

milk samples that were used belong to the database of the Milk Quality Laboratory 

of Food Research Centre, School of Veterinary Medicine of the Federal University 

of Goiás, in Goiânia – Goiás. In the statistical analysis for SCC and BTC and 

chemical composition data were subjected to analysis of variance at 5% and  the 

non-parametric Kruskall-Wallis test for compararison of median values of the 

components of BTC and SCC and approximate composition. The statiscal 

analyses were performed using the.Softwere R version 3.0.3In relation to their 

composition lactose and fat showed no signficant differences between the two 

periods analyzed.Higher levels of protein were observed in the rainy season.The 

SCC and BTC were higher in the dry reason, with 453,0 x 103 Cs/mLand 117,0 x 

103 UFC/mL respectively. 

 

Keywords: Centesimal composition, mastitis, milk yield 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O leite, por natureza, é um alimento rico em nutrientes e sua qualidade 

é um dos temas discutidos no cenário nacional de produção leiteira. Ao ser 

ordenhado de vacas sadias, em condições higiênicas adequadas, apresenta 

reduzida quantidade de microrganismos, não constituindo risco à saúde.  

Para ser considerado de boa qualidade,deve apresentar sabor 

agradável, seguro, integro e de alto valor nutritivo, ausente de agentes 

patogênicos e de contaminantes, apresentando reduzida contagem de células 

somáticas e baixa carga microbiana (SILVA et al., 2010). 

A qualidade do leite depende da sua composição, avaliada por meio 

dos parâmetros de gordura, proteína, sólidos totais, contagem de células 

somáticas e contagem bacteriana total (DÜRR, 2004). A IN 62 estabelece para os 

componentes, gordura, proteína e sólidos totais, os teores mínimos de 3,0%, 

2,9% e 11,4%, respectivamente. Para a lactose não está estabelecido o teor 

mínimo (BRASIL, 2011). 

Os métodos de análises utilizados para a determinação da qualidade 

do leite cru são a Contagem Células Somáticas (CCS) e a Contagem Bacteriana 

Total (CBT).  Por meio da CCS é possível avaliar a saúde da glândula mamária e 

da CBT, estimar as condições de higiene que foram empregadas durante a 

obtenção do leite (PANTOJA et al., 2009). 

A CCS é representada pelas células de descamação do epitélio da 

glândula mamária e pelas células brancas de defesa, que alteram quando há uma 

infecção do úbere, causada, principalmente, por agentes patogênicos (GIGANTE, 

COSTA, 2008; LANGONI et al, 2009). 

A CBT avalia a qualidade microbiológica do leite. As principais fontes 

de contaminação bacteriana do leite são superfície externa dos tetos e úberes e 

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

A qualidade dos produtos lácteos depende da qualidade do leite e de 

seus principais componentes: proteína e gordura. A análise periódica dos 

parâmetros de qualidade traz informações sobre a produção e a qualidade do leite 

(FORSBÄCK et al., 2010).  

A composição do leite é alterada quando a CCSultrapassa 200.000 
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cels.mL. A partir desse valor ocorre redução de gordura, caseína e lactose, 

aumento nas concentrações de sódio, cloro e proteínas de origem sanguínea, da 

atividade enzimática e, consequentemente, redução da qualidade e rendimento 

dos produtos lácteos (CHAMBERS, 2002; BUENO et al., 2005; GARGOURI et al., 

2013; REIS et al, 2013). 

O manejo adequado de ordenha controla e previne a mastite, pois é 

nesse momento que há maior possibilidade de ocorrer à disseminação dos 

agentes (CORTINHAS, 2014). A higiene do úbere no momento da ordenha revela 

as condições em que as vacas se encontram fora da sala de ordenha (PICOLI, 

2008). Neste caso, é importante considerar as condições climáticas do local e a 

precipitação pluviométrica, pois vacas mantidas em áreas alagadiças têm mais 

chances de adquirir mastite por patógeno ambientais (NICKERSON, 2001; 

PICOLI, 2013).  

Fatores ambientais, tais como a sazonalidade, influenciam a 

composição do leite como observado em Minas Gerais por TEIXEIRA et al.(2003), 

no Rio Grande do Sul por NORO et al.(2006), no Paraná por BARBOSA et al. 

(2008) e por  SILVA, et al. (2010), neste período do ano, a umidade e a 

temperatura encontram-se elevadas e as condições ambientais são favoráveis à 

multiplicação das bactérias e ao aparecimento de surtos de mastite (ROMA 

JUNIOR, 2009; ROSA et al., 2012). 

Em todo o mundo são realizados programas de controle da saúde do 

úbere e da qualidade do leite, uma vez que o acompanhamento auxilia na 

redução de perdas econômicas e de risco a saúde humana (SCHUKENN et al., 

2003.; CORTINHAS, et al., 2013). 

A composição do leite é importante na indústria de laticínios e para os 

produtores, tendo relação direta com o processamento, rendimento industrial e 

preço do leite. Sendo as proteínas um dos principais componentes, pois 

determinam o rendimento na produção de queijos e outros derivados lácteos 

(BARBANO et al., 2006; BOTARO et al 2013). Segundo WINCK (2012), os 

laticínios remuneram mensalmente os produtores por volume entregue e 

bonificam segundo regras próprias, normalmente, pela qualidade do produto, 

equipamentos (ordenhadeira e resfriador) e manutenção do volume produzido. 
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IObjetivou-se, com o presente estudo, verificar a qualidade do leite da 

Microrregião de Pires do Rio (GO) por meio da CCS, da CBT e da Composição 

centesimal e sua relação com os períodos chuvoso e seco. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos junto ao Laboratório de 

Qualidade do Leite do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiânia (GO).  

Para a determinação da qualidade do leite foram selecionadas, 

aleatoriamente, 25 propriedades, localizadas na microrregião de Pires do Rio, 

Estado de Goiás. Todos os produtores utilizavam ordenhadeira mecânica e 

tanque de resfriamento do leite individual. Os dados foram extraídos considerando 

dois períodos: chuvoso de novembrode 2011 à abril de 2012e seco de maio a 

outubro do ano de 2012. 

 

2.2 Colheita de amostras 

 

As amostras de leite foram colhidas seguindo os procedimentos 

descritos por BRITO (2001). Uma vez coletadas, foram acondicionadas em 

frascos com capacidade para 50 mL, contendo os conservantes Azidiol e 

Bronopol, respectivamente para CBT e CCS. Posteriormente, os frascos foram 

depositados em caixas isotérmicas com gelo reciclável e transportados, em 

temperatura inferior a 10oC, dentro de 96 horas, ao Laboratório de Qualidade do 

Leite do Estado de Goiás. 

 

2.3 Análise eletrônica por citometria de fluxo 

 

A Contagem de Células Somáticas dos rebanhos foi realizada pelo 

método de citometria de fluxo em equipamento automatizado (Fossomatic 5000 

Basic- Foss e Somascope-Delta), de acordo com o Internacional DairyFederation 

– IDF (2006). Os resultados foram expressos em CS/mL 

A Contagem Bacteriana Total (CBT) foi realizada utilizando o 

equipamento BactoscanFc (Foss) e Bactocount IBC (Bentley), cujo princípio 

analítico baseia-se na citometria de fluxo, conforme IDF (2004). Os resultados 
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foram expressos em UFCmL. 

 

2.4 Análise Eletrônica com uso de ondas Infravermelho para a composição 

centesimal dos constituintes do leite 

 

A determinação da composição centesimal do leite (gordura, proteína, 

lactose e demais componentes dos sólidos totais) foi realizada no equipamento 

Milkoscan 4000 (Foss) e no Lactoscope (Delta) pelo método de infravermelho 

próximo-infra-red, descrito pela IDF (2000).  

A determinação do Extrato Seco Desengordurado (ESD) foi realizada 

por cálculo diferencial. Os resultados foram expressos em percentagem (%). 

 

2.5 Análises estatísticas 

 

A unidade experimental foi o tanque de expansão. Foram calculadas as 

médias geométricas, desvio padrão das variáveis CCS e CBT, utilizando o 

programa Excel 2013. 

Os dados de CCS e de CBT foram submetidos ao teste não 

paramétrico de Kruskall – Wallis para comparação da mediana. Foi adotado a 

nível designificância a 5%.A análise foi realizada no Software R versão 3.0.3 (R. 

Core Team, 2014). Os resultados das análises,tratados estatísticamente, foram 

comparados com os valores do limite estabelecidos pela IN/62 (BRASIL, 2011) 

para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 
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3RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios encontrados para CCS e CBT foram 379,2 x 

103cels/mL e 83,70 x 103 UFC/mL, respectivamente, dados esses dentro do 

preconizado atualmente pela IN62/2011.  

Relativamente à CCS, diversos estudos têm sido realizados no país, 

dados esses, que corroboram aos encontrados no presente estudo. Nesse 

sentido, BUENO et al. (2005) no  Estado de Goiás encontraram 347x103cels/mL, 

SOUZA et al. (2008), nas Regiões Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, verificaram média de 372 x 103 cels.mL, sendo que CASSOLI et al. 

(2008), na Região Sudeste, encontraram média de 530 x 103cels.mL. FONSECA 

et al (2008), em Minas Gerais, reportaram média de 570 x 103 cels.mL e BOTARO 

et al. (2011), no Estado de São Paulo, encontraram média para raça Girolando de 

578 x 103 cels.mL. SILVA et al. (2011), em estudo realizado nos Estados de 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, encontraram as maiores médias no 

Rio Grande do Norte, 729 x103 cels.mL. 

No que concerne à CBT dados diferentes foram encontrados por 

BUENO et al.(2008) no Estado de Goiás, 2.155x103 UFC/mL, LACERDA et al. 

(2010) no Estado de Pernambuco, 2.433,3 x103  UFC/mL,RIBEIRO NETO et 

al.(2012),no Nordeste 568,2 x103UFC/mL, BUZO et al.(2013), no Paraná 

1.360x103 UFC/mLonde o leite cru refrigerado apresentou média acima do 

permitido pela legislação. O que estava relacionado a má higienização dos 

tanques de expansão. Com a aplicação correta de boas práticas de ordenha foi 

possível reduzir as médias em 93,4% e as propriedades atingiram os valores 

estabelecidos pela legislação.CAVALCANTI et al.(2010) e MATSUBARA et 

al.(2011) também obtiveram melhores resultados após mudanças de manejo e 

aplicação de boas práticas de ordenha. 

Quando se considera os períodos chuvoso e seco os valores contidos 

na (Tabela 1) revelam que no período chuvoso e seco para CCS e CBT  as 

médias foram 305,5x103 cels/mL, 50,5x103 UFC/mL e 453,0x103cels/mL, 

117,0x103 UFC/mLrespectivamente, encontram-se dentro dos limites previstos na 

lN 62/2011, que atualmente prevê 500 x103 cels/mL e 300 x 103 UFC/mL para a 

região Centro – Oeste.No entanto, no período que o leite cru foi analisado, os 
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dados encontrados estavam em conformidade com a legislação que previa para 

CCS 600x103 cels/mL e para CBT 600x103 UFC/mLa partir de 01/01/2012. Os 

dados obtidos sugerem a necessidade de melhoria nas medidas de controle de 

mastite subclínica, conforme recomendado por SANTOS e FONSECA(2007). 

Sabe-se que a mastite subclínica dificulta a obtenção de melhores índices 

produtivos 

 

Tabela 1. Dados relativos à composição centesimal, a CCS e a CBT do leite 
produzido nos períodoschuvoso e seco 

Período Gordura Proteína Lactose EST ESD CCS CBT 

Seco 3,69a 3,21b 4,51a 12,32b 8,67 b 453,0a 117,0a 

Chuvoso 3,66a 3,24a 4,53a 12,40a 8,73 a 305,5b 50,5b 

Valor-p 0,2793 0,0115 0,2471 0,0544 0,0168 0,0004 0,0104 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Kruskall-Wallis (p > 
0,055). 

 

Nota-se, ainda na Tabela 1 que, quando se contrasta os dados 

relativos aos períodosseco e chuvoso observa-se uma elevação das médias de 

CCS e CBT (453,0 x 103 cels/mL e 117,0 x 103 UFC/mL), respectivamente, no 

período seco. Resultados de CCS mais elevadas para o período seco foram 

descritos por BUENO et al. (2005)no Estado de Goiás e SILVA(2010) no 

Sudoeste Goiano que encontraram 352,0 x103cels/mL e 490x103cels/mL, 

respectivamente. Segundo esses autores, a ocorrência de maior CCS no leite 

produzido no período seco pode estar associada à existência de várias vacas no 

final da lactação, nos rebanhos analisados. Ao final da lactação, a CCS aumenta 

devido à maior incidência de casos de mastite e também devido á concentração 

de células somáticas, que ocorrem em função da redução fisiológica do volume 

de leite produzido (PHILPOT e NICKERSON, 2002).Outro fator que altera a CCS 

é o mau uso dos utensílios, equipamentos de ordenha e à falta de higienização 

dos tetos antes e após a ordenha, refletindo de maneira expressiva na ocorrência 

de mastite nos rebanhos (CAVALCANTI et al, 2010).No período seco pode haver 

escassez de pastagens e a falta de volumosotambémcompromete a quantidade e 

qualidade da dieta das vacas, o que segundo NORO et al.(2006) poderia estar 

relacionado com a elevação da CCS. 
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Diferentemente deste estudo, diversos autores encontraram médias 

mais elevadas de CCS no período das chuvas. LACERDA et al (2010), no estado 

do Maranhão, encontraram médias mais elevadas de CCS no período chuvoso, 

correspondentes a 2.629,9x 103cel.mL e 2.236,7x 103 cel.mLno período seco. 

RIBEIRO NETO et al (2012), no Nordeste, encontraram 625,28x103 no período 

chuvoso e 511,13x103 no seco. PICOLI et al (2013), em Pelotas – RS, também 

encontraram médias de CCS mais elevadas no período chuvoso, 596,47x103 

cel.mL, a média no seco foi de 336,96x103cel.mL. 

Nos períodos em que as precipitações pluviométricas são mais 

intensas, há interferência negativa na produção leiteira, uma vez que os tetos das 

vacas estão mais expostos aos microrganismos, o que favorece o aparecimento 

de infecções intramamárias. O aumento da pluviosidade está assim diretamente 

relacionado ao aumento dos índices de CCS (PICOLI et al., 2013).Todavia, 

ZAFALON et al (2010) não encontraram interferência das condições climáticas na 

CCS em propriedades leiteiras na região de Campinas (SP). 

Diferentemente aos dados encontrados neste estudo, no que se refere 

à CBT, BUENO et al (2008), no Estado de Goiás, no período chuvoso, encontrou 

valores de 2.690 x 103 UFC/mL e no período seco 1.640 x 103 UFC/mL, 

LACERDA et al (2010) encontraram, no Maranhão, médias elevadas no período 

de chuva, correspondentes a 2.629,95 x 103 UFC.mL, e no período seco, 2.236,70 

x 103UFC.mL.RIBEIRO NETO et al (2012), em várias regiões do Estado do 

Nordeste, encontrou média 1.367,10 x 103 UFC.mLno período chuvoso e 1.161,46 

x 103 no período seco. BUSO et al (2012), em Minas Gerais, observaram que 

houve um aumento da média no período de chuva, passando de 9,0 x 10-

3UFC.mLpara 35,0 x 10-3UFC.mL. 

No período em que as precipitações pluviométricas são mais intensas, 

a alta umidade contribui com o estresse animal, este fator podeestar relacionado 

ao aumento da CBT deste período (BUSO et al., 2012). O período de chuvas 

favorece o aumento da contaminação ambiental, pois o acúmulo de lama nas 

instalações e a maior ocorrência de tetos sujos no momento da ordenha podem 

elevar a CBT (BUENO et al., 2008).    

Os valores encontrados para CCS e CBT, independente da época do 

ano, observadas na Tabela 1, indicam boas condições de manejo e higiene 
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adotados nas propriedades. 

No tocante ao estudo da composição centesimal do leite cru (Tabela 1), 

nos períodos chuvoso e seco, verifica-se que houve diferenças estatísticas entre 

os constituintes do leite. Melhores índices foram observados no período chuvoso. 

A lactose e a gordura não diferiram entre os períodos analisados. No entanto, as 

médias dos constituintes da composição centesimal do leite encontram-se em 

conformidade com a IN 62/2011, que preconiza valor de gordura mínimo de 3,0g, 

extrato seco desengordurado mínimo de 8,4g, extrato seco total mínimo de 

11,4%, e proteína mínimo de 2,9g (BRASIL, 2011). A lactose não tem limite 

mínimo estabelecido pela legislação vigente.Na literatura, normalmente, são 

encontrados na proporção de 4,6 a 5,2%.Valores abaixo de 4,6% indicam vacas 

com mastite subclínicas (FONSECA e SANTOS, 2007). 

As médiasdos teores de gordura e proteína no período chuvoso foram 

maiores. Esse dado sugere maior disponibilidade de alimentos e melhor qualidade 

das forragens disponíveis para os animais.  

As médias dos constituintes do leite foram semelhantes a diversos 

trabalhos realizados no país, com pequenas variações. Por exemplo, LACERDA 

et al (2010), em amostras de leite cru de propriedades leiteiras do Maranhão, 

obteveram 3,27% proteína no período chuvoso e 3,19 % no período seco.  

Segundo ROSA et al (2012), no Paraná, maior percentual de gordura e 

proteína foram obtidos no outono e inverno,em que há maior disponibilidade de 

forrageiras na região estudada, com média de 3,58% de gordura no período 

chuvoso e 3,02% no período seco.Para a proteína 3,35% no período chuvoso e 

3,14% no seco. RIBEIRO NETO et al (2012), em várias regiões do Nordeste, 

também encontraram dados semelhantes a estes. 

CASSOLI et al (2008) encontraram teores médios de gordura de 3,58% 

e 3,64% em propriedades do sudeste de São Paulo em Minas Gerais, FONSECA 

et al (2008) encontraram teor médio de 3,85% no leite analisado, BOTARO et al 

(2011) encontraram 3,45% no Estado de São Paulo.  

LACERDA (2010), no Maranhão, encontrou 4,45% de lactose no 

período da chuva e 4,36% no período seco. BUENO et al. (2005), no estado de 

Goiás, encontrou 4,60% de lactose no período da chuva e 4,36% no seco.  

Considerando-se que a lactose está relacionada com a regulação 
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osmótica na glândula mamária a maior produção de lactose determina maior 

produção de leite (PERES, 2001). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos, no presente estudo pode se concluir que: 

 

-Houve variação na qualidade do leite associado aos dois período 

analisados,chuvoso e seco. 

-As maiores médias de CCS e CBT foram encontradas no período seco. Porém 

não ultrapassaram, os limites estabelecidospela legislação vigente em nosso país. 

-Em relação à composição centesimal, os teores delactose e gorduranão variaram 

nos períodos chuvoso e seco.   

-Maiores teores de gordura e proteína foram encontrados no período chuvoso.  

-Resultados encontrados nesse estudo sugerem a presença de mastite subclínica 

nos rebanhos analisados da Microrregião de Pires do Rio(GO). 
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CAPÍTULO 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que as propriedades 

de leite da microrregião de Pires do Rio (GO), estão preparadas para atender os 

parâmetros exigidos pela legislação vigente, pois os valores encontrados tanto 

para CCS quanto para CBT estavam abaixo do preconizado pela legislação na 

época da análise do leite, e também para os índices atuais. 

Com a implantação da Instrução Normativa 51/2002, posteriormente 

substituída pela 62/2011, aparentemente proporcionou alterações consideráveis 

na qualidade do leite da região estudada, visto que os produtores que tinham 
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algum conhecimento sobre a legislação obtiveram leite de melhor qualidade. 

Nas condições que foram desenvolvidas o presente estudo (capítulo 3) 

houve influência dos períodos chuvoso e seco na composição do leite e na 

qualidade do leite. Observa-se que no período seco na microrregião de Pires do 

Rio (GO) a CCS e a CBT foram mais elevadas. Isto possivelmente ocorreu devido 

a falhas no processo de higienização tanto do úbere quanto dos equipamentos de 

ordenha, entre as causas mais comuns de problemas ligados à limpeza de 

equipamentos de ordenha destacam-se o uso de temperaturas da água abaixo do 

recomendado,baixa concentração de detergentes e qualidade da água 

insatisfatória.Esses resultados são preocupantes, uma vez que evidenciam  

ocorrência de mastite subclínica nos rebanhos avaliados,com possível perdas de 

produção tanto para o produtor quanto para a indústria. 

É possível melhorar a qualidade do leite produzido na microrregião de 

Pires do Rio(GO) com o envolvimento de todos que fazem parte da cadeia 

produtiva do leite,sejam eles produtores, ordenhadores, trasportadores,indústria, 

técnicos e consumidores. Cada um deve se conscientizar do seu papel para que 

isso ocorra. 

As boas práticas de ordenha e as medidas de prevenção e tratamento 

das mastites são medidas simples de serem implantadas,portanto, mesmo 

pequenas propriedades leiteiras com baixa tecnificação, podem adotá-las. 

Um leite de melhor qualidade resulta em maiores rendimentos 

industriais, atendendo a legislação que rege a qualidade do leite e a maior 

lucratividade para o produtor e para a indústria. 

Deve ser oferecido aos produtores treinamento com a capacitação de 

mão de obra,com foco principal no manejo de ordenha, medidas básicas de 

controle de mastite. Além disso, outro ponto importante é a necessidade de boa 

assistência técnica,visto que o produtor necessita de apoio técnico  para a tomada 

de decisões e para identificar os pontos que poderiam ser melhorados dentro da 

realidade de cada rebanho.  

Outro fator de medidas básicas para a melhoria da qualidade do leite é 

o sistema de pagamento diferenciado, o que já é adotado em alguns laticínios, 

pois sem uma perspectiva de aumento de lucratividade, o avanço da qualidade é 

limitado. Os laticínios e as cooperativas têm papel fundamental,pois a melhoria de 
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qualidade devem ser compartilhados entre produtores e indústria. 

Mais estudos são necessários buscando avaliar o perfil dos produtores 

de cada região. Há de se pensar que os programas de capacitação de mão de 

obra especializada na produção de leite com a qualidade exigida pela IN62, 

devem continuar a ser oferecidos aos produtores, objetivando  obter leite de alta 

qualidade, incentivando-os via pagamento com isso os produtores obterão  

melhor remuneração e a permanência dos mesmos na atividade leiteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  ESTE QUESTIONÁRIO TEM POR OBJETIVO AMOSTRAR AS 
PROPRIEDADES RURAIS DA MICRORREGIÃO DE PIRES DO RIO, COM 
RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRODUÇÃO LEITEIRA DA 
REGIÃO, E TRAÇAR UM PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO-CULTURAL DOS 
PRODUTORES. 
1.MUNICÍPIO 

1. ORIZONA   

2. PIRES DO RIO   

3. PALMELO   

4. SANTA CRUZ   

5. URUTAÍ   

6. IPAMERI   
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7. SILVANIA   

8. CRISTIANÓPOLIS  

9. SÃO M. DO PASSA QUATRO  

10. GAMELEIRA DE GOIÁS  
 
2. IDENTIFICAÇÃO 

1. NOME DO PRODUTOR__________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2. CPF__________________________________________________________ 
3. INSCRIÇÃO DA FAZENDA_______________________________________ 
4. LATICÍNIO____________________________________________________ 
5. NÚMERO DO PRODUTOR_______________________________________ 
6. KILOMETRAGEM DA PROPRIEDADE______________________________ 
 
3. RESPONSÁVEIS PELA PRODUÇÃO DE LEITE EM RELAÇÃO AO 
PROPRIETÁRIO 

1. O MESMO  

2. ESPOSA  

3. FILHO   

4. EMPREGADO (A)          

5. PAI/MÃE/SOGRO          

6. OUTRO  
4. IDADE (EM ANOS) DO RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO 
5. ESTADO CIVIL DO RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO 

1. CASADO    

2. SOLTEIRO    

3. VIÚVO    

4. DESQUITADO (DIVORCIADO)  

5. OUTRO    
6. O GRAU DE INSTRUÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO 

1. ANALFABETO  

2. EDUCAÇÃO BÁSICA COMPLETA  

3. EDUCAÇÃO BÁSICA INCOMPLETA     

4. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO    

5. ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

6. ENSINO MÉDIO COMPLETO                   

7. ENSINO MÉDIO INCOMPLET          

8. ENSINO SUPERIOR COMPLETO             



91 

 

 

9. ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO  
CURSO_________________________________________________________ 
7. ÁREA DA PROPRIEDADE (ha)____________________________________ 
8. QUAL A PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RURAL 

1. LEITE   

2. AVES   

3. SUINOS                     

4. BOVINOS DE CORTE  

5. MILHO                          

6. SOJA                            

7. OUTRA                        
9. QUAL SEGUNDA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA DA EMPRESA 
RURAL 

1. LEITE   

2. AVES   

3. SUINOS  

4. BOVINOS DE CORTE   

5. MILHO                           

6. SOJA                             

7. OUTRA                          
 
 
10. QUAL SEGUNDA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA DA EMPRESA 
RURAL 

1. LEITE    

2. AVES   

3. SUINOS  

4. BOVINOS DE CORTE    

5. MILHO                           

6. SOJA                      

7. OUTRA                          
11. QUAL TERCEIRAPRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA DA EMPRESA 
RURAL 

1. LEITE    

2. AVES    

3. SUINOS   

4. BOVINOS DE CORTE  
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5. MILHO                                  

6. SOJA                             

7. OUTRA                           
12. QUAL QUARTA PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA DA EMPRESA 
RURAL 

1. LEITE    

2. AVES    

3. SUINOS   

4. BOVINOS DE CORT             

5. MILHO                            

6. SOJA                               

7. OUTRA                           
13. NÚMERO DE PESSOAS QUE RESIDEM NA PROPRIEDADE 

1. UMA  

2. DUAS  

3. TRÊS  

4. QUATRO   

5. CINCO       

6. OUTRO    
14. SUA CASA NA PROPRIEDADE É DE: 

1. ALVENARIA   

2. NÃO POSSUI CASA  

3. MADEIRA  

4. OUTRO   
15. NÚMERO DE HORAS/HOMEM DA FAMÍLIA QUE TRABALHA NA 
PROPRIEDADE 

1. 1h/HOMEM  

2. 2h/HOMEM  

3. 3h/HOMEM  

4. 4h/HOMEM  

5. 5h/HOMEM  

6. 6h/HOMEM  

7. 7h/HOMEM  

8. 8h/HOMEM  
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9. OUTRO VALOR  
16. CONTRATA MÃO DE OBRA EXTERNA 

1. SIM     

2. NÃO     

3. HORAS/HOMEM MENSAL     
17. QUAIS OS EQUIPAMENTOS A PROPRIEDADE POSSUI (NÃO 
RELACIONADOS À ORDENHA) 

1. CERCA ELETRICA   

2. TRATOR    

3. ESTERQUEIRA    

4. MICROTRATOR    

5. ENSILADEIRA    

6. BOTIJÃO DE SEMEN   

7. PLANTADEIRA    

8. OUTRO    
18. RECEBE ALGUMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA , DE QUAL(IS) ENTIDADE(S) 

1. LATICÍNIO    

2. COOPERATIVA    

3. PREFEITURA    

4. AGÊNCIA RURAL   

5. FAEG     

6. PARTICULAR    

7. OUTRO    
19. NÚMERO TOTAL DE ANIMAIS (BOVINO DE LEITE):_________________ 
20. NÚMERO TOTAL DE VACAS EM LACTAÇÃO:_____________________    
21. NÚMERO DE VACAS SECAS:___________________________________ 
22. NÚMERO DE BEZERRAS E NOVILHAS:___________________________ 
23. PRODUÇÃO DE LEITE DIÁRIA:__________________________________ 
24. VOLUME DE LEITE ENTREGUE DIARIAMENTE NO MÊS DE MENOR 
PRODUÇÃO:____________________________________________________ 
 
25. O REBANHO PREDOMINANTE DE QUAL RAÇA É? 

1. HOLANDÊS   

2. CRUZADO   

3. JERSEY   

4. OUTRO   
 
26. PREÇO RECEBIDO POR LITRO DE LEITE ENTREGUE:______________ 
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27. PRODUTOR RECEBE INCENTIVO ($) POR QUALIDADE DO LATICÍNIO 

1. SIM  

2. NÃO  
 
28. QUAL INCENTIVO É REMUNERADO MELHOR 

1. VOLUME  

2. % DE GORDURA  

3. % DE PROTEÍNA  

4. CCS   

5. CBT   

6. EQUIPAMENTOS  
 
29. RENDA MÉDIA MENSAL DA PROPRIEDADE COM A COMERCIALIZAÇÃO 
DE LEITE PARA A INDÚSTRIA: __________________ 
 
30. QUAL A SUA SATISFAÇÃO COM A PECUARIA LEITEIRA NA 
ATUALIDADE 

1. TOTALMENTE INSATISFEITO  

2. INSATISFEITO     

3. SATISFEITO     

4. INDIFERENTE     

5. SATISFEITO     

6. TOTALMENTE SATISFEITO   
31. TEM INTERESSE DE AMPLIAR A PRODUÇÃO 

1. SIM      

2. NÃO      
 
32. LOCAL DA ORDENHA 

1. SALA DE ORDENHA    

2. ESTÁBULO     

3. CURRAL     
 
33. TIPO DE ORDENHA 

1. MANUAL     

2. MECÂNICA (COM ORDENHADEIRA)  
 
34. NO CASO DE POSSUIR ORDENHADEIRA, QUAL O TIPO 



95 

 

 

1. BALDE AO PÉ    

2. CANALIZADA    
 
35. COMO RESFRIA O LEITE APÓS A ORDENHA 

1. TANQUE DE EXPANSÃO COLETIVO  

2. TANQUE DE EXPANSÃO INDIVIDUAL  

3. OUTRO    
 
36. QUAL A SUA METODOLOGIA DE ORDENHA 

1. LAVA AS MÃOS ANTES DE INICIAR A ORDENHA    

2. ELIMINA OS PRIMEIROS JATOS NO CANECO DE FUNDO PRETO  
 

3. LAVA OS TETOS      
   

4. SECA COM PAPEL TOALHA    

    
5. SECA COM PANO     
    
6. UTILIZA PRÉ-IMERSÃO (PRÉ-DIPING)    

  

7. DESINFETA OS TETOS APÓS A ORDENHA (PÓS-DIPING)   

8. RESFRIA IMEDIATAMENTE O LEITE    
  
37. NA ORDENHA, COLOCA AS VACAS EM ALGUMA ORDEM EM RELAÇÃO 
À MASTITE (INICIA A ORDENHA COM VACAS QUE NÃO TEM MASTITE, 
APÓS AS CURADAS E POR FIM AS QUE TEM MASTITE 

1. SEMPRE  

2. ÀS VEZES  

3. NUNCA   
38. QUE TIPO DE TESTE DE MASTITE VOCÊ REALIZA EM SEU REBANHO E 
COM QUE FREQUÊNCIA 

1. NÃO FAÇO NENHUM TESTE    

2. CANECA DE FUNDO PRETO – DIARIAMENTE  

3. CANECA DE FUNDO PRETO – SEMANALMENTE  

4. CANECA DE FUNDO PRETO QUANDO ACHO NECESSÁRIO  
5. CMT (RAQUETE) SEMANALMENTE    

  

6. CMT (RAQUETE) QUINZENALMENTE    
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7. CMT (RAQUETE) MENSAL     

  

8. CMT (RAQUETE) QUANDO ACHA NECESSÁRIO  
9. OUTRO TESTE      

   
39. FAZ TRATAMENTO PREVENTIVO DE MASTITE NAS VACAS SECAS 

1. SEMPRE  

2. ÁS VEZES  

3. NUNCA   
 
40. HIGIENIZAÇÃO DE ORDENHADEIRA E RESFRIADOR 

1. UTILIZA DETERGENTE ESPECÍFICO PARA ORDENHADEIRA  

2. UTILIZA DETERGENTE ESPECÍFICO PARA RESFRIADOR   
3. UTILIZA ÁGUA QUENTE      
 
41. DESMONTA O CONJUNTO DE ORDENHA PARA HIGIENE PROFUNDA 

1.SIM  

2. NÃO  
 
42. QUAL O INTERVALO DA HIGIENIZAÇÃO 

1. DIARIAMENTE  

2. SEMANAL   

3. QUINZENAL                               

4. MENSAL                                     

5. QUANDO ACHO QUE PRECISA  
 
43. TROCA AS BORRACHAS DAS TETEIRAS DE ACORDO COM QUAL 
CRITÉRIO 

1. QUANDO NECESSÁRIO  

2. QUANDO ARREBENTA  

3. QUANDO RESSECA                   

4. NUNCA TROCA  

5. NÃO TEM CRITÉRIO                        

6. DE ACORDO COM O FABRICANTE  
 
44. A CADA QUANTOS DIAS O LEITE É TRANSPORTADO PARA O 
LATICÍNIO  

1. DIARIAMENTE  
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2. A CADA 2 DIAS  

3. A CADA 3 DIAS     

4. A CADA 4 DIAS     
 
45. O QUE É FORNECIDO DE ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS NO PERÍODO 
DA SECA. 
 
1. CONCENTRADO 
2. FORRAGEIRAS 
3. PASTO 
4. SAL MINERAL 
5. SAL COMUM 
 
46. O QUE É FORNECIDO DA ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS NO PERÍODO 
DAS ÁGUAS 
1. CONCENTRADO 
2. FORRAGEIRAS 
3. PASTO 
4. SAL MINERAL 
5. SAL COMUM 
 
 
47. QUALIDADE DA ÁGUA (RECEBE TRATAMENTO COM CLORO) 
1. SIM 
2. NÃO 
 
48. EXISTE CAIXA D’ÁGUA NA PROPRIEDADE 
1. SIM 
2. NÃO 
 
49. CONHECE OU OUVIU FALAR DA LEGISLAÇÃO DE QUALIDADE DO 
LEITE BRASILEIRO (INSTRUÇÃO NORMATIVA 62) 

1.OUVI FALAR, MAS NÃO CONHEÇO 
2. NUNCA OUVI FALAR 
3. CONHEÇO UM POUCO  
4. DOMINO O CONHECIMENTO 
 
 
50. COMO VOCÊ SE INFORMOU SOBRE A (IN 62) 

1. PELA TV E RÁDIO 
2. NUNCA OUVI FALAR DISS 
3. EM REVISTAS/JORNAIS           
4. PALESTRAS DO LATICÍNIO/COOPERATIVA 
5. PALESTRAS OUTROS 
6. VIZINHOS/PARENTES                                      
7. TECNICO 
8. OUTROS 
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51. O LATICINIO INFORMA REGULARMENTE O RESULTADO DAS 
ANÁLISES DO LEITE ENTREGUE 

1. SEMPRE  

2. QUASE NUNCA  

3. RARAMENTE  

4. NUNCA            
52. SE O LATICINIO INFORMA OS RESULTADOS, QUAIS SÃO ELES 

1. CCS   

2. GORDURA  

3. CBT   

4. PROTEINAS  

5. REDUTASE  

6. CRIOSCOPIA  

7. ANTIBIOTICO  

8. OUTROS  
53. EM SUA OPINIÃO, QUAL É O IMPACTO DESSA LEGISLAÇÃO DO LEITE 
(IN 62) EM SUA PROPRIEDADE 

1. NENHUMA  

2. BAIXO   

3. MÉDIO   

4. ALTO   

5. ALTÍSSIMO  
54. APÓS A IN 62, HOUVE AQUISIÇÃO DE ANIMAIS COM MELHOR APTIDÃO 
LEITEIRA, VISANDO MELHORIA DO REBANHO 

1. SIM   

2. NÃO  
OBRIGADA! 

 

 

 

 


