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A produção de leite no Brasil é caracterizada por pequenos e médios produtores, de grande 

importância no cenário nacional. A produção por pequenos produtores e pelo sistema de 

agricultura familiar apresenta dificuldades relativas à qualidade do leite, em geral de baixa 

qualidade, basicamente resultante do baixo nível tecnológico de deficiências no manejo da 

ordenha. O trabalho foi desenvolvido no município de Rondon do Pará, mesorregião sudeste 

paraense, e teve como objetivo a caracterização do manejo de ordenha das propriedades. Os 

dados foram coletados através da aplicação de questionário em 55 propriedades leiteiras, e 

tabulados em planilha no programa Microsoft Excel 2010, posteriormente, foi realizada a 

análise estatística descritiva, através da distribuição de frequência, em termos percentuais. 

Com base no questionário aplicado, foi constatado que em todas as propriedades haviam 

falhas nos procedimentos de higiene na hora da ordenha, pois as instalações eram básicas ou 

mal planejadas, das quais apenas 12,7% possuíam sala de ordenha e dessas somente 3,6% 

com piso cimentado. Foi constatado que 61,8% das ordenhas eram feitas às 5h e 98% dos 

produtores realizavam as atividades de forma manual. Foi verificado ainda que apenas 1,8% 

dos ordenhadores lavavam as mãos antes da ordenha, 10% lavavam os quartos mamários dos 

animais e 25,4% faziam limpezas diárias nas instalações. Existem falhas no manejo de 

ordenha das propriedades leiteiras do município de Rondon do Pará, o que afeta 

negativamente a qualidade do leite produzido. Dessa forma, há necessidade de treinamento 

dos produtores rurais, visando à obtenção de leite com qualidade e que não atentem contra a 

saúde pública. 

 

Palavras-chave: Higiene, Instalações, Leite, Pecuária leiteira 
 


