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Resumo 
 
O objetivo do projeto é o aprimoramento da produção leiteira com a implementação 
das boas práticas no manejo da ordenha (BPMO) de leite de vaca, em um grupo de 
24 famílias residentes no Assentamento Conquista da Liberdade. Visando a 
adequação dos produtores para o atendimento das exigências da Normativa 51, que 
entrou em vigor em julho de 2005, e tem por finalidade padronizar o processo de 
produção, transporte e industrialização do leite de vaca, essa fixa critérios de 
produção do leite, com o objetivo de estabelecer padrões que colaborem para a 
melhoria da qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores. Para tanto, estão 
sendo realizadas algumas análises para a verificação da qualidade do leite, na 
propriedade de cada família e até o presente momento foram realizadas coleta de 
amostras da superfície interna dos tarros, das teteiras e dos resfriadores, para swab 
test. Posteriormente serão coletadas amostras de água e do leite, produzido no 
assentamento, para verificação da sua qualidade. Durante a coleta das amostras em 
blocos, foi potencializado o conhecimento dos produtores sobre a ordenha, e após 
cada bloco de resultados, serão realizadas oficinas sobre BPMO. Ao concluir o 
primeiro bloco de análises do swab test, o qual foi constatada uma maior 
contaminação nas teteiras. Mediante isto, inicia-se a capacitação dessas famílias em 
BPMO e distribuir alguns EPI’s e utensílios que facilitarão o manejo da ordenha e 
contribuirão para a qualidade do leite. 
 
 


