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Resumo
Introdução – Este trabalho comparou a qualidade do leite entre os sistemas de ordenha manual

e mecânica. Para isso foram utilizados os animais e os equipamentos de uma fazenda leiteira no
município de Cunha, interior de São Paulo. Material e Métodos – Foram utilizadas 15 vacas orde-
nhadas manualmente e 15 outras ordenhadas mecanicamente pelo sistema balde ao pé, totali-
zando 30 animais. As amostras foram submetidas a três diferentes análises: composição do leite,
contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT). Resultados – A compo-
sição do leite foi semelhante entre os tratamentos. No entanto, os valores da CCS foram maiores
nos animais ordenhados manualmente (446; 366 e 342 x103 céls/mL vs 49; 93; 125 x103 céls/mL),
enquanto os níveis de CBT foram mais altos nos animais ordenhados mecanicamente (11,8; 119,4;
92,2 vs 4,6; 11,8; 29,6 x103 UFC/mL). Conclusão – Os resultados indicam alta contaminação bac-
teriológica dos equipamentos e a não existência de correlação entre CCS e CBT.
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Abstract
Introduction – The aim of this study was to compare milk quality from different milking systems, ma-

nual and mechanical. Material and Methods – For this study the animals and equipaments of a milk
farm located at Cunha City, São Paulo were used fifteen cows were milked manually and other 15 mil-
ked using vacuum equipment, totalizing 30 animals. Each sample was tested for three different ana-
lyze: milk composition, somatic cells count (SCC) and total bacterial count (TBC). Results – Milk
composition was similar for treatments. However, the values of SCC were higher on animals milked
manually (446, 366 and 342 x103 cels/mL vs 49, 93, 125 x103cels/mL while the TBC level were high
on animals milked with the equipment (11.8, 119.4, 92.2 vs 4.6, 11.8, 29.6 x103CFU/mL). Conclusion –
This results indicates high bacterial contamination on mechanical equipments and no existence of co-
relation between SCC and TBC.
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Introdução

A produção de leite no Brasil apresenta crescimento
anual significativo desde o início dos anos 9017. Atual-
mente, o Brasil responde por 66% do volume total de
leite produzido nos países que compõem o Mercosul5. A
qualidade do leite é essencial tanto para a utilização
como fonte de alimento in natura ou ainda como matéria-
prima para fabricação de produtos lácteos26. Atualmente
vários pesquisadores no Brasil e no mundo trabalham
com a possibilidade de incorporação de nutrientes e ele-
mentos ao leite com a finalidade de torná-lo ainda mais útil
à alimentação humana1.
O leite de qualidade é aquele que se encontra entre pa-

râmetros de qualidade exigidos internacionalmente. Entre
estes parâmetros tem-se a composição química: sólidos
totais, gordura, proteína, lactose e minerais; microbioló-

gica; contagem total de bactérias, assim como suas ca-
racterísticas organoléptica e número de células somáticas.
Um bom produto deve ainda ser isento de resíduos de an-
tibióticos, desinfetantes e adulterantes3,19. Resumidamente
o leite bom é aquele obtido: higienicamente, de vacas sãs,
livre de impurezas, sem microrganismos nocivos à saúde,
resfriado imediatamente após a ordenha e transportado no
mais curto prazo3. A Instrução Normativa 51 implemen-
tada em 2002 prevê a produção de leite de melhor quali-
dade. Entre os fatores preconizados para uma melhor
qualidade do leite tem-se: sua composição assim como as
contagens de células somáticas (CCS) e contagem bac-
teriana total ou contagem padrão em placas (CBT/CPP)3.
Sabe-se que a redução na CCS aumenta a eficiência de

produção e que seu aumento em grande parte das vezes
está relacionado a infecções intramamárias23. A resposta
inflamatória do úbere tem como finalidade neutralizar ou



destruir o agente causador, permitindo que a glândula ma-
mária retorne ao seu funcionamento normal18. Esse pro-
cesso inflamatório pode ser total ou parcial, e sua origem
pode ser classificada como: infecciosa, traumática ou tó-
xica24. A ocorrência de mastite é resultante da interação
entre o hospedeiro, o agente e fatores ambientais27.
A mastite é uma das doenças mais caras na produção

leiteira sendo sua prevalência relativamente alta12. A alta
prevalência da mastite decorre desta enfermidade possuir
uma diversidade de fatores envolvidos levando a grande
dificuldade em controlá-la assim como erradicá-la13. No iní-
cio da enfermidade, a alta permealididade vascular per-
mite a passagem de componentes como plasminogênio,
enzimas e secundariamente um grande influxo de células
somáticas em particular polimorfonucleares12, assim como
alterações nos teores de caseína, lactose, gordura e cál-
cio do leite9. Consequentemente, este leite apresentará
menor rendimento na produção de seus derivados assim
como menor tempo de prateleira destes2. Essa doença re-
presenta um entrave econômico e sanitário na exploração
leiteira e é um fator limitante para a obtenção de leite e pro-
dutos lácteos de qualidade satisfatória24,26.
A CCS é mundialmente considerada um importante pa-

râmetro de avaliação da higidez da glândula mamária20.
Um dos possíveis fatores que levam a alta CCS são sis-
temas de ordenha mecânica mal calibrados sendo desta
forma a correta manutenção do sistema de suma impor-
tância para a redução na contagem de células somáti-
cas25. Infelizmente hoje o leite produzido em nosso país
encontra-se com CCS bem acima do preconizado por paí-
ses da comunidade comum européia11.
Em pesquisa realizada por Cassiano et al.6 (2007) com

diferentes tipos de ordenha no município de Catalão-GO,
não foi encontrada relação significativa (p>0,05) entre
CCS e os componentes do leite (gordura, proteína, lactose
e extrato seco total).
A CBT demonstra a qualidade microbiológica deste

produto a qual será de grande importância para a indús-
tria láctea já que produtos com baixas CBT apresentam
maior rendimento assim como maior tempo de prate-
leira26. A contaminação microbiana altera a qualidade do
alimento e diminui seu valor nutricional10. O leite de boa
qualidade do ponto de vista bacteriológico é essencial
para obtenção de produtos de excelente qualidade. Em
alguns casos, como em leites ácidos e queijos, esse as-
pecto adquire ainda mais relevância11.
A higiene dos tetos é o fator mais importante no mo-

mento da ordenha, pois, expõe o leite a contaminações
por microrganismos e sujidades, quer sejam estas am-
bientais como provenientes do ordenhador16. A pele do
úbere é uma das principais fontes de contaminação mi-
crobiana do leite cru, além de ser fonte de infecção da
glândula mamária4.
Por esse motivo, deve ser obtido com a máxima higiene

e mantido em baixa temperatura, desde a ordenha até o
seu beneficiamento, visando garantir as características fí-
sicas, químicas e nutricionais do produto final15.
Tem sido reconhecido que a lavagem com desinfetantes

e secagem com papel toalha são procedimentos essenciais
para se reduzir a contagem bacteriológica dos tetos e do

leite3. Assim como auxiliar na prevenção de mastites am-
bientais quando associada à imersão dos tetos após a or-
denha7. É essencial utilizar água de boa qualidade para a
lavagem dos utensílios, equipamentos de ordenha e prin-
cipalmente dos tetos dos animais para evitar a contamina-
ção do leite8. Em relação à CBT a higiene de ordenha tem
grande importância, pois mesmo um leite produzido com
baixas contagens será contaminado em um sistema cana-
lizado quando não forem observadas as medidas de hi-
giene na lavagem dos equipamentos assim como a troca
periódica de alguns componentes do sistema.

Material e Métodos

O experimento foi realizado em uma fazenda leiteira na
região de Cunha – SP. Foram selecionados 30 animais da
raça Holandesa os quais foram separados em dois gru-
pos, segundo o estágio e ordem de lactação para os res-
pectivos tratamentos: ordenha manual e ordenha mecâ-
nica. Nos animais selecionados para os dois diferentes
grupos havia correlação entre data de parição, estágio de
lactação e número de lactações. Os animais apresenta-
vam-se em plenas condições de saúde, vacinados e com
mesmo regime alimentar. Nenhum dos animais utilizados
neste experimento apresentava mastite ou havia sido tra-
tado para mastite durante esta lactação.
A alimentação dos animais foi feita em regime de pasto

com suplementação mineral ad libitum. Os animais per-
maneceram em regime semiconfinado e a alimentação for-
necida foi constituída por volumoso e concentrado14. O vo-
lumoso utilizado além do pasto foi silagem de milho,
cana-de-açúcar e sorgo picado, como concentrado os
animais receberam: aveia, polpa úmida de cevada, polpa
citríca, farelo de soja, farelo de algodão e fubá de milho.
Foram realizadas três coletas mensais, entre os meses

de julho e setembro de 2007. As amostras foram coleta-
das sempre na primeira ordenha do dia, representando
todo o leite produzido por cada animal, pois na proprie-
dade o intervalo entre as ordenhas é regular e a produção
de leite entre as ordenhas semelhantes. Antes das vacas
serem ordenhadas, seus bezerros foram colocados para
mamar em todos os tetos para estimular a descida do
leite, em seguida foi realizada a limpeza dos tetos com so-
lução antisséptica e secagem com papel toalha. Ante-
riormente à desinfecção dos tetos os animais tiveram
seus primeiros jatos descartados em caneca de fundo
preto com o objetivo de verificar a presença de mastite clí-
nica e ainda estimular a descida do leite21.
As amostras foram coletadas individualmente após o

término da ordenha de cada animal, realizando a homo-
geneização do leite total ordenhado do latão e armaze-
nando as amostras em frascos estéreis.
As análises de composição do leite, CCS e CBT foram

realizadas pela “Clínica do Leite” ESALQ/USP. Para as
análises de CCS e composição do leite cru, no momento
da coleta as amostras foram homogeneizadas nos frascos
até dissolverem por completo a pastilha de Bromopol, e fo-
ram enviadas para o laboratório através dos correios com
prazo máximo de entrega de três dias (72 horas). Para as
análises de CBT, as amostras foram homogeneizadas nos
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frascos que imediatamente após a coleta receberam adi-
ção de quatro gotas do conservante Azidiol e foram en-
viadas refrigeradas para o laboratório em caixas de ma-
terial isotérmico contendo gelo reciclável em quantidade
suficiente para atingir temperatura de armazenamento in-
ferior a 10°C desde a coleta até a chegada ao laborató-
rio. Para a análise da composição do leite foi utilizada a
metodologia de infravermelho através do equipamento
Bentley 2000® (projetado com feixes infravermelhos para
análise de composição do leite). A contagem de células
somáticas foi realizada através do equipamento Soma-
count 300® (utiliza laser baseado na citometria de fluxo
para CCS) por citometria de fluxo. A contagem bacteriana
total também foi realizada por citometria de fluxo no equi-
pamento Bactocount® (utiliza citometria de fluxo para con-
tagem rápida e individual de bactérias do leite).
Os resultados obtidos foram comparados através do

programa estatístico SAS. Todos os resultados foram com-
parados através do teste de Tukey após verificação da
normalidade dos resíduos. A contagem de células somá-
ticas foi comparada após transformação logarítmica.

Resultados

Composição do leite

Os resultados obtidos nas análises de composição do
leite demonstram que este não sofreu alterações quanto
à sua composição. Esses estão resumidamente expressos
na Tabela 1.

Tabela 1. Média da composição do leite nos tratamentos or-
denha manual e ordenha mecânica, em experi-
mento realizado em Cunha – SP, entre julho e se-
tembro de 2007

Ordenha Mecânica Manual
Gordura (%) 3,02 3,10NS

Proteína (%) 3,00 3,20NS

Lactose (%) 4,68 4,57NS

Sólidos totais (%) 11,79 11,02NS

NS = não significativo

Os Gráficos 1 e 2 representam respectivamente os teo-
res de sólidos totais e de extrato seco desengordurado
por amostra e por método de ordenha.

Gráfico 2. Variação do teor do extrato seco desengordurado
durante o período experimental, entre julho e se-
tembro de 2007

Contagem de células somáticas e contagem bacteriana
total

Os resultados de CCS e CBT para os tratamentos or-
denha manual e ordenha mecânica foram comparados.
Houve diferença para os tratamentos em relação a variá-
vel resposta CCS em todas as coletas realizadas (P<0,01)
sendo esta maior para o tratamento ordenha manual em
todas as coletas. A CBT foi semelhante entre os trata-
mentos apenas na primeira coleta sendo posteriormente
maior para o tratamento ordenha mecânica (Tabela 2).

Tabela 2. CCS e CBT para os tratamentos ordenha manual e
ordenha mecânica nas coletas realizadas em Cunha
– SP, entre julho e setembro de 2007

Ordenha Mecânica Manual
Coleta 1
CCS (x103 céls/mL) 49a 446b

CBT (x103UFC/mL) 11,8NS 4,6
Coleta 2
CCS (x103 céls/mL) 93a 366b

CBT(x103UFC/mL) 119,4b 11,8a

Coleta 3
CCS (x103 céls/mL) 125a 342b

CBT (x103UFC/mL) 92,2b 29,6a

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença en-
tre os tratamentos (P<0,01);
NS = não significativo

Discussão

Composição do leite

Os resultados obtidos nas análises de composição do leite
demonstram que este não sofreu alterações quanto à sua
composição. Resultado esperado, pois o manejo alimentar
dos animais foi semelhante ao longo do experimento.

Gráfico 1. Variação do teor de sólidos totais do leite durante o
período experimental, entre julho e setembro de 2007
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Contagem de células somáticas e contagem bacteriana total

Apesar da CCS encontrada nos animais ordenhados
manualmente ser maior que nos ordenhados mecanica-
mente ambos os resultados encontram-se dentro das exi-
gências da IN513, sendo que a CCS encontrada nos ani-
mais ordenhados mecanicamente pode ser comparada a
de rebanhos europeus11. Não houve correlação entre CCS
e os componentes do leite semelhantemente com o en-
contrado por Cassiano et al.6 (2007) ao estudarem o pos-
sível efeito de ordenha manual e mecânica sobre CCS e
outros componentes do leite e obtiveram resultados dife-
rentes desta pesquisa, pois encontraram menores conta-
gens em animais no sistema de ordenha manual, 21%
acima de 300.000 céls/mL, quando comparados ao sis-
tema balde ao pé, 32% das amostras acima de 300.000
céls/mL

Entretanto, neste estudo a ordenha manual apresentou
CCS acima dos valores encontrados para ordenha mecâ-
nica sendo que estes foram muito bons conferindo um
ótimo padrão ao leite ordenhado pelo sistema mecanizado
(Gráfico 3).

Gráfico 3. Contagem de células somáticas (CCS) ao longo
do período experimental realizado em Cunha-SP,
entre julho e setembro de 2007

Conclui-se que a ordenha mecânica bem calibrada é
extremamente importante para a manutenção de CCS
baixas, resultado que reforça a afirmação de Taverna25
(2004).
A alta CCS encontrada nos animais ordenhados ma-

nualmente mostra que o processo de ordenha manual
pode lesar o teto e desta forma aumentar a descamação
do epitélio mamário, aumentando assim a CCS sem que
ocorra simultaneamente um aumento na CBT23. Neste
experimento a CCS elevada nos animais ordenhados
manualmente não foi associada à alta CBT assim como
a presença de patógenos, demonstrando que a ordenha
manual quando realizada com os princípios básicos de
higiene atende as qualidades necessárias para a ob-
tenção de um produto de qualidade.
Apesar de uma ótima opção, a ordenha mecânica mos-

trou-se extremamente susceptível à contaminação micro-

biana. Provavelmente as práticas no manejo de higieni-
zação dos equipamentos foram menosprezadas e res-
pondem desta forma pelas altas CBT encontradas neste
sistema (Gráfico 4), deve-se ainda lembrar da necessi-
dade da avaliação da qualidade da água que é utilizada
para a higienização do sistema.

Gráfico 4. Contagem bacteriana total (CBT) ao longo do pe-
ríodo experimental realizado em Cunha – SP, entre
julho e setembro de 2007

Segundo Sommerhäuser et al.22 (2003) a ordenha hi-
giênica inicia-se com o atestado sanitário dos animais, do
ordenhador, das condições de ordenha e do equipamento
usado na colheita e transporte do leite. A CBT e a CCS em
ordenha mecânica não foram associadas positivamente
demonstrando que a alta CBT encontrada provavelmente
não está relacionada à presença de mastite subclínica no
rebanho (Gráfico 5).

Gráfico 5. CCS x CBT por coleta na ordenha mecânica ao
longo do período experimental realizado em
Cunha-SP, entre julho e setembro de 2007

Pode-se assim relacionar ao equipamento de ordenha
esta alta CBT, já que este foi a diferença entre os dois tra-
tamentos. É necessário que o responsável pela obtenção
do leite capacite seus funcionários para a correta higie-
nização de um sistema complexo como o de ordenha
mecânica.



Conclusão

A ordenha manual assim como a ordenha mecânica
mostrou-se igualmente viável para obtenção dos parâ-
metros de qualidade exigidos pela IN51. A associação
de altas contaminações em leite ordenhado manual-
mente não foi verificada mostrando a facilidade da ob-
tenção de leite com boa qualidade microbiológica
quando observados princípios básicos de higiene. A or-

denha mecânica como esperada quando bem calibrada
é uma alternativa rápida e viável para a produção de leite
sem danos ao animal produtor. Entretanto, neste experi-
mento observaram-se altas CBT as quais provavelmente
são decorrentes de falhas na higienização do equipa-
mento. Desta forma conclui-se que maior atenção deve
ser dada ao manejo dos equipamentos de ordenha, pois
estes podem reduzir a qualidade do leite produzido, na
propriedade.
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