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Introdução

Na grande maioria das vezes, os problemas 
relacionados com a qualidade do leite têm origem nas
propriedades rurais. As causas desses problemas vão 
desde a precariedade das instalações e os equipamentos 
utilizados na ordenha até o armazenamento do produto
e os descuidos com a higiene.

Para minimizar esses problemas, os produtores 
devem redobrar os cuidados com: o resfriamento do 
leite, a sanidade animal, as condições higiênicas dos 
equipamentos e do ordenhador, o local adequado para 
ordenha e o treinamento das pessoas envolvidas na 
atividade.

No intuito de melhorar o padrão da qualidade do 
leite no Brasil, entrou em vigor em 2005, nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro Oeste, a Instrução Normativa 51
(IN 51). Ela estabelece uma série de normas sobre 
higiene, manejo sanitário, armazenamento e transporte 
do leite. Nas regiões Norte e Nordeste, a IN 51entrou 
em vigor em julho de 2007.

Um dos objetivos da IN 51 é fornecer ao leite 
brasileiro parâmetros aceitos internacionalmente, o que 
possibilitará um acréscimo ainda maior nas exportações 
de lácteos.

A implantação da IN 51 trouxe uma série de 
normas para os produtores, empresas de laticínios e 
consumidores, que tiveram que se adequar à nova 
legislação.

Dessa forma, os produtores devem cumprir as 
normas referentes: i) à higiene do ordenhador, do 
animal e do ambiente; ii) às instalações adequadas para 
a ordenha; iii) ao controle da presença de insetos e 
animais, como moscas e ratos; iv) à água de boa 
qualidade (potável); v) aos equipamentos para eliminar 
o esterco e outras sujeiras; vi) aos equipamentos, 
vasilhames e outros utensílios apropriados.

Em virtude da importância da atividade leiteira 
para o município de Garanhuns e da implantação da IN 
51, esse trabalho visa analisar o conhecimento dos
produtores sobre a IN 51, bem como as condições de 

infra-estrutura do local de ordenha e a presença de 
equipamentos na propriedade, como tanques de 
expansão e ordenhadeira mecânica.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada através da aplicação de 
38 questionários em diferentes microrregiões do 
município de Garanhuns. Os questionários foram 
aplicados no primeiro semestre de 2007.

Para obter maior representatividade em relação ao 
universo de produtores, a amostra foi estratificada 
segundo dois critérios que se completaram: quantidade 
produzida de leite e número de produtores.

A estratificação de acordo com a produção de 
leite foi a seguinte: a) < 20 litros/dia; b) 21-49
litros/dia; c) 50-99 litros/dia; d) 100-149 litros/dia; e)
150-199 litros/dia; f) 200-299 litros/dia; e g) > 300
litros/dia.

Aspectos de produção, administração da 
propriedade, condições das instalações, características 
de manejo, utilização de boas práticas de produção, 
refrigeração do leite e outros aspectos, como 
instalações e equipamentos de ordenha foram 
levantados através dos questionários aplicados aos 
produtores.

No entanto, nesse trabalho, vamos nos ater apenas 
aos aspectos relacionados ao conhecimento dos 
produtores sobre a IN 51, às condições de infra-
estrutura do local de ordenha e à presença de 
equipamentos para refrigeração do leite e para a 
ordenha dos animais.

Após a aplicação dos questionários, os resultados 
foram tabulados em Programa Excel®, para cálculos 
das freqüências absolutas e relativas.

Resultados e Discussão

Em julho de 2007, ou seja, no período de 
implantação da IN 51 no Nordeste apenas 60,5% dos 
produtores entrevistados afirmaram ter conhecimento
da IN 51, os outros 39,5% dos produtores afirmaram 



que nunca tinham ouvido falar sobre esse assunto
(Tabela 01).

De acordo com a IN 51, o local de ordenha deve 
ser suficientemente amplo, apresentar áreas de 
iluminação e ventilação adequadas, forro, piso
impermeabilizado, paredes impermeabilizadas até 
altura adequada e possuir mangueiras com água sob 
pressão.

No entanto, foi identificado na pesquisa que 
apenas 43,2% das propriedades apresentavam piso 
adequado no local da ordenha. Já nas outras 52,6% das 
propriedades, os locais da ordenha não eram calçados
(Tabela 02).

Em relação à estrutura da cobertura do local da 
ordenha, 60,5% dos locais onde os animais são 
ordenhados não possuem nenhuma cobertura, ou seja, 
são ordenhados a céu aberto. Em apenas 39,5% das 
propriedades analisadas, os locais da ordenha eram 
cobertos (Tabela 02). Já em relação à presença de
torneira no curral para lavar as mãos, 57,9% das 
propriedades possuíam torneiras com água corrente no 
curral (Tabela 02). Por outro lado, 42,1% das 
propriedades não apresentavam torneira.

Quanto aos métodos utilizados durante o processo 
de ordenha, apenas 44,7% dos produtores disseram que 
lavam e secam as tetas antes da ordenha. A IN 51 
estabelece que as tetas do animal a ser ordenhado 
devem sofrer uma lavagem com água corrente e secada 
em seguida com toalhas de papel descartáveis.

O uso de caneca telada ou de fundo preto para 
identificar mamite é pouco freqüente em todos os 
estratos de produção (Tabela 01). Apenas 18,4% das 
propriedades utilizam a caneca de fundo preto.

Quanto à aplicação de alguma solução 
desinfetante nas tetas após a ordenha, apenas 21,1%
afirmaram que usam algum tipo de desinfetante nas 
tetas após a ordenha (Tabela 01).

Já em relação à presença de tanques de expansão 
e ordenhadeira mecânica, foi constatado que 86,8% dos 
produtores não utilizam o tanque de expansão 
individual, ou seja, apenas 13,2% das propriedades 
possuem esse equipamento (Tabela 03). A utilização de 
tanques de expansão coletivos, por sua vez, que seria 
uma solução viável para os pequenos produtores, é 
utilizada apenas por 7,9% dos produtores. Dessa forma, 
apenas 21,1% das propriedades utilizam tanque de 
expansão individual ou coletivo.

A presença da energia elétrica na fazenda não 
representa obstáculo para a instalação de refrigerados, 
porque 97,3% dos entrevistados declararam que 
possuem energia elétrica. Outro ponto que também não 
representa obstáculo à instalação de refrigeradores na 
maioria das propriedades é a estrada que dá acesso à 
propriedade. A maioria dos entrevistados (88,4%),
respondeu que a estrada de acesso à propriedade é 
transitável durante todo o ano. Portanto, a instalação 
dos tanques de expansão é um problema de falta de 
recursos financeiros e não a deficiência na estrutura 
elétrica e de acesso à propriedade.

Em relação a ordenhadeira mecânica, apenas 
5,3% das propriedades possuem esse equipamento. No 

restante das propriedades (94,7%), a ordenha é 
realizada de forma manual.

Quanto ao número de dias em que o leite é 
enviado aos laticínios ou queijarias, a maioria dos 
entrevistados (78,9%) respondeu que o leite é enviado 
todos os dias ao laticínio ou queijaria (Tabela 04). Em 
13,2% das propriedades, o leite é recolhido de 2 em 2 
dias. Já em 7,9% das propriedades, o leite não é 
comercializado, ou seja, é utilizado para o auto-
consumo.

No que concerne ao pagamento por qualidade do 
leite, a maioria dos entrevistados (71,1%) concordam 
com o pagamento do leite pela qualidade (Tabela 04). 
7,9% não concordam e 21,1 % não opinaram sobre o 
assunto.

Conclusão
A pesquisa identificou que a maior parte dos 

produtores rurais de Garanhuns não possuem infra-
estrutura adequadas para a produção de leite acordo 
com a IN 51. A maior parte dos produtores realizam a 
ordenha a céu aberto e não possuem piso adequado no 
local da ordenha.

Além disso, foi constatado que a grande maioria 
dos produtores (78,9%) não utilizam tanque de 
expansão individual ou coletivo. Entretanto, entre esses 
produtores, 7,9% não comercializam a sua produção e, 
portanto, não precisam desse equipamento. A utilização 
de tanques coletivos seria uma solução técnica e 
economicamente viável para os produtores. No entanto, 
a maior parte dos produtores encontra-se em 
associações praticamente inativas.

Uma alternativa para os produtores se adequarem 
a IN 51 é a realização de empréstimos do PRONAF
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar), que possui taxas de juros muito baixas
quanto comparadas com outros tipos de 
financiamentos.

Uma infra-estrutura adequada do local de 
ordenha, juntamente com melhores técnicas de higiene 
na hora da ordenha, produziriam um leite de melhor 
qualidade.

Agradecimentos

Agradecemos a Secretaria Municipal de Agricultura 
de Garanhuns pelo apoio na realização do projeto.

Referências

[1] Diagnóstico da pecuária leiteira do Estado de Minas 
Gerais em 2005: relatório de pesquisa. – Belo 
Horizonte: FAEMG, 2006. 156 p.: il.
[2] Instrução Normativa n. 51 . Home Page:
http://pucrs.campus2.br/~thompson/InstrucaoNormativ
a51.pdf



Tabela 01 – Valor absoluto e freqüência dos entrevistados sobre o conhecimento da Instrução Normativa 51 e procedimentos 
utilizados durante o processo de ordenha

O produtor tem 
conhecimento da 
Normativa 51?

Lava e seca as tetas antes  
da ordenha?

Aplica alguma solução 
desinfetante nas tetas após 

a ordenha?

Faz o teste da caneca de 
fundo preto?

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Estratos/produção 
(leite/dia)

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %
Ate 20 4 10,5 0 0,0 3 7,9 1 2,6 4 10,5 0 0,0 4 10,5 0 0,0
21 – 49 6 15,8 3 7,9 6 15,8 4 10,5 7 18,4 3 7,9 8 21,1 2 5,3
50 – 99 7 18,4 1 2,6 5 13,2 4 10,5 7 18,4 1 2,6 7 18,4 1 2,6
100 – 150 1 2,6 3 7,9 4 10,5 1 2,6 4 10,5 0 0,0 4 10,5 0 0,0
151-199 2 5,3 0 0,0 0 0,0 2 5,3 2 5,3 0 0,0 2 5,3 0 0,0
200 – 299 2 5,3 2 5,3 0 0,0 2 5,3 4 10,5 1 2,6 4 10,5 1 2,6
maior 300 1 2,6 2 5,3 2 5,3 3 7,9 2 5,3 3 7,9 2 5,3 3 7,9
Total 23 60,5 11 28,9 20 52,6 17 44,7 30 78,9 8 21,1 31 81,6 7 18,4
Fonte: Pesquisa de Campo

Tabela 02 – Valor absoluto e freqüência dos entrevistados sobre a infra-estrutura do local de ordenha

O local da ordenha é calçado? O local da ordenha é coberto?
Tem torneira com água no curral 

para lavar as mãos?
Não Sim Não Sim Não Sim

Estratos/produção 
(leite/dia)

N. % N. % N. % N. % N. % N. %
Ate 20 3 7,9 1 2,6 2 5,3 2 5,3 3 7,9 1 2,6
21 – 49 6 15,8 4 10,5 4 10,5 6 15,8 8 21,1 2 5,3
50 – 99 5 13,2 3 7,9 2 5,3 6 15,8 3 7,9 5 13,2

100 – 150 4 10,5 0 0,0 3 7,9 1 2,6 4 10,5 0 0,0
151-199 0 0,0 2 5,3 0 0,0 2 5,3 1 2,6 1 2,6

200 – 299 0 0,0 5 13,2 1 2,6 4 10,5 1 2,6 4 10,5
maior 300 2 5,3 3 7,9 3 7,9 2 5,3 2 5,3 3 7,9

Total 20 52,6 18 47,4 15 39,5 23 60,5 22 57,9 16 42,1
Fonte: Pesquisa de Campo

Tabela 03 – Valor absoluto e freqüência dos entrevistados sobre os tipos de máquinas e equipamentos utilizados durante a ordenha

Tanque de expansão individual? Tanque de expansão coletivo? Odenhadeira mecânica?

Não Sim Não Sim Não Sim
Estratos/produção 

(leite/dia)
N. % N. % N. % N. % N. % N. %

Ate 20 4 10,5 0 0,0 4 10,5 0 0,0 4 10,5 0 0,0

21 – 49 10 26,3 0 0,0 9 23,7 1 2,6 10 26,3 0 0,0

50 – 99 8 21,1 0 0,0 7 18,4 1 2,6 8 21,1 0 0,0

100 – 150 4 10,5 0 0,0 3 7,9 1 2,6 4 10,5 0 0,0

151-199 2 5,3 0 0,0 2 5,3 0 0,0 2 5,3 0 0,0

200 – 299 4 10,5 1 2,6 5 13,2 0 0,0 5 13,2 0 0,0

maior 300 1 2,6 4 10,5 5 13,2 0 0,0 3 7,9 2 5,3

Total 33 86,8 5 13,2 35 92,1 3 7,9 36 94,7 2 5,3

Fonte: Pesquisa de Campo

Tabela 04 – Valor absoluto e freqüência dos entrevistados sobre o número de dias em que o leite é enviado aos laticínios e a opinião 
sobre a bonificação do leite

Número de dias em que o leite é levado ao laticínio Opinião sobre a bonificação do leite

Todos os dias 2 em 2 dias
Não 

comercializa o 
leite

Concorda Não concorda Não opinou
Estratos produção 

(leite/dia)

N % N % N % N % N % N %

Ate 20 1 2,6 0 0 3 7,9 1 2,6 1 2,6 2 5,3

21 – 49 10 26,3 0 0 0 0,0 8 21,1 1 2,6 1 2,6

50 – 99 8 21,1 0 0 0 0,0 7 18,4 1 2,6 0 0,0

100 - 150 4 10,5 0 0 0 0,0 4 10,5 0 0,0 0 0,0

151-199 2 5,3 0 0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 0 0,0

200 - 299 4 10,5 1 2,6 0 0,0 4 10,5 0 0,0 1 2,6

maior 300 1 2,6 4 10,5 0 0,0 1 2,6 0 0,0 4 10,5

Total 30 78,9 5 13,2 3 7,9 27 71,1 3 7,9 8 21,1

Fonte: Pesquisa de Campo



                                       


