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RESUMO

No estado do Rio de Janeiro, 44% da produção de leite são oriundos de pequenas propriedades, com baixíssimo uso de tecnologia necessitando 
de créditos e auxílios financeiros, acompanhamentos técnicos, entre outras intervenções promotoras do aumento de produtividade. Além disso, 
indústrias lácteas exigem do produtor o cumprimento das exigências legais principalmente quanto à adequação aos padrões relativos aos fatores 
de risco associados à qualidade e a inocuidade do leite. O produtor rural vem passando por dificuldades para conseguir se adequar às novas 
exigências relativas à qualidade da matéria prima determinadas na Instrução Normativa (IN) n°62/2011 do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) sendo muitas das vezes por falta de informação técnica e também por não saber diagnosticar o problema dentro da sua 
produção. A falta de esclarecimento ao produtor de como realizar a obtenção de uma matéria- prima de melhor qualidade e dos benefícios 
associados a essas melhorias, farão com que muitos desses produtores acabem abandonando o setor ou comercializem o produto 
informalmente. As condições higiênico-sanitárias gerais para a obtenção da matéria-prima devem seguir os preceitos dos “Princípios Gerais 
Higiênico-Sanitários das Matérias-Primas para Alimentos Elaborados / Industrializados", aprovado pela Portaria nº 368/97 do MAPA. O objetivo 
do presente trabalho foi avaliar in loco as condições higiênico-sanitárias gerais para a obtenção da matéria-prima aprovados na IN nº 62/11 e pela 
Portaria nº 368/97 do MAPA em pequenas propriedades rurais de produção de leite na Microrregião de Itaguaí – RJ. Durante o mês de abril de 
2016, foram observadas in loco cinco pequenas propriedades rurais de produção de leite localizadas na microrregião de Itaguaí para a realização 
de um estudo descritivo observacional quanto ao grau de adequação às normas gerais de higiene para obtenção do leite previstas na IN nº 62/11 
do MAPA que inclui aspectos relacionados às instalações e aos equipamentos, ao controle de pragas, à água de abastecimento, à eliminação de 
resíduos orgânicos, ao acondicionamento, refrigeração, estocagem e transporte e à proteção contra a contaminação da matéria-prima. Após a 
avaliação das características das propriedades, pode-se observar que em quatro delas a localização dos currais não eram adequados para a 
finalidade proposta com graves problemas no piso, paredes e cobertura. Em nenhuma das propriedades foi observada qualquer cuidado relativo à 
prevenção de contaminações; controle de pragas; cuidados com a água de abastecimento ou com a eliminação de resíduos orgânicos. A rotina de 
trabalho desempenhada nas propriedades, assim como os procedimentos gerais de manejo e de manipulação do produto, a deficiência de higiene 
em equipamentos, vasilhames e utensílios, a falta de proteção contra a contaminação da matéria-prima e o indevido acondicionamento, 
refrigeração, estocagem e transporte promovem um aumento do risco de ocorrência de perigos, principalmente aos relacionados à contaminação 
microbiológica. Conclui-se com este estudo que existe um real comprometimento da segurança alimentar e da qualidade dos produtos oriundos 
de tais propriedades.
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