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Implantação de Boas Praticas de Ordenha no Município de Pedreira - SP 

Resumo 

O presente trabalho tem como intuito identificar os pontos críticos no momento da 

realização da ordenha, e a contagem de microorganismos anaeróbio mesofilos 

(Staphylococcus aureus) e coliformes fecais, que são indicadores de má higiene no 

leite in natura que trazem malefícios a qualidade do leite. Posteriormente, apresentar 

as técnicas de boas praticas de ordenha ao retireiro, tais como: higiene pessoal, 

higiene do equipamento de ordenha, higiene das instalações, seqüência de ordenha. 

E avaliar a eficiência da implantação da mesma. Estão sendo analisadas 4 

propriedades no município de Pedreira interior de São Paulo. 

Palavra chave: Leite, Pontos críticos, Boas Práticas de Ordenha, Higiene. 

Introdução 

Em nosso pais a produção de leite vem aumentando cada vez mais, mas o leite 

em sua forma in natura apresenta grande quantidade de contagem de 

microorganismos anaeróbios mesofilos e coliformes fecais que são indicadores de 

deficiência na higiene. O leite produzido atualmente esta muito inferior do 

tecnicamente recomendado. A má qualidade do leite in natura ira consequentemente 

prejudicar a qualidade do leite pasteurizado, o leite esterilizado e também seus 

subprodutos, e esta deficiência esta diretamente ligada ao manejo inadequado, altos 

índices de mastite, higiene erronia dos equipamentos. Para se obter uma qualidade 

adequada deste produto, os cuidados com a higiene e anti-sepsia dos equipamentos 

devem ser iniciados desde a origem desta matéria-prima, o leite. 

Buscando corrigir falhas nos pontos críticos da produção foi implantado as         

“Boas Práticas de Ordenha”, com o objetivo de melhorar a qualidade final do leite 

(SANTANA, E. H. W et al,2001, BELOTI et al., 1999). 

Objetivo  

O objetivo deste trabalho é identificar os pontos críticos de contaminação por 

microorganismos no leite durante a ordenha e assim poder melhorar tais pontos 

falhos com técnicas adequadas.  

 



 

Metodologia 

Determinações de coliformes a 30-35°C  

Foram coletadas 4 amostras de swabs: 1 Mão do ordenhador,2 teteiras, 3 interior do 

latão e do teto de uma vaca aleatória. A determinação de coliformes a 30-35°C foi 

realizada por meio do procedimento dos tubos múltiplos ou número mais provável 

(NMP) com meio de cultura, Caldo Lactosado com Bile e Verde Brilhante com 

incubação a 35°C por 24-48 horas. Foi realizado em triplicata. Os resultados foram 

expressos em NMP/mL. 

Coliformes Fecais: 

As amostras positivas para coliformes totais serão inoculadas no caldo EC contendo 

caldo e tubo de Durhan, uma alçada dos tubos positivos do VB em cada tubo com 

caldo EC.  As amostras positivas também serão aplicadas a tabela do numero mais 

provável e serão repicadas em placas E.M.B e as amostras positivas serão 

reportados positivo para E.coli. 

Determinação de Mesófilos 

A técnica usada foi descrita pela metodologia em SILVA et al.2001. Utilizando Agar 

PCA em temperatura de 45°C. Incubando a 35°C de 32 a 48h 

Plaqueamento de S.aureus 

Para a determinação de S. aureus será utilizada a técnica descrita pela metodologia 

em SILVA et al.2001. Utilizou-se o meio de cultura Baird Parker adicionado de 

telurito, com inoculação em superfície e incubação invertida em estufa a 35° C por 

32 a 48h. 

Desenvolvimento 

Se iniciou pela montagem da linha de ordenha, coleta de amostras para analises 

microbiológicas, e adequação as boas praticas de ordenha. 

 



 

Resultados preliminares 

Houve um grande crescimento de .S aureus e mesófilos nos meios de cultura 

mesmo nas maiores diluições. As amostras leite da vaca e água residual do latão é 

que vem se apresentando positivas em todas as analises realizadas. 

A amostra do leite total foi positiva para coliforme total, coliforme fecal, 

Staphylococcus aureus. 
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