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IMPORTÂNCIA DO USO
DE DESINFETANTES

A contaminação por microorganismos

presentes no leite cru pode provir de

equipamentos e utensílios de ordenha

mal higienizados e da inflamação na

glândula mamária, como mastite.

O uso de desinfetantes visa a

diminuição e manutenção de uma

baixa concentração de

microorganismos patogênicos, que

são aqueles que causam doenças, no

ambiente, dificultando dessa forma, a

probabilidade de infecções no

rebanho e posterior contaminação do

produto. A utilização de desinfetantes

e medidas higiênicas em todo o

processo de ordenha e produção do

leite, faz com que o leite produzido

apresente uma qualidade desejável ao

consumidor.

WHERE  YOUR

FUTURE  BEGINS

DESINFETANTES
UTILIZADOS NO
AMBIENTE DE
ORDENHA

São formulações que possuem na sua
composição substâncias capazes de 
eliminar microorganismos.

O QUE SÃO 
DESINFETANTES?



Os desinfetantes clorados são os mais

utilizados, por exemplo o Hipoclorito de

sódio e o de cálcio. O iodo também pode

ser utilizado. Alguns utensílios podem ser

desinfetados com água sanitária.

As concentrações usuais são 2,5% para o

hipoclorito e de 0,5% à 1% para o iodo. O

tempo suficiente, de aplicação, para

reduzir a carga bacteriana é de 5 minutos.

A solução clorada pode ser preparada

utilizando uma garrafa pet contendo 2L de

água e  1 pastilha do Hipoclorito. 

A concentração do iodo utilizado no pré-
dipping é menor que a do pós-dipping. 

 Para o pré-dipping utilizar 1 parte de iodo

para 5 partes de água.

Para a água sanitária, diluir 12 ml em 1

litro de água. 

Na ordenha mecânica, deve-se aplicar o

produto 30 minutos antes da ordenha.

Tomar cuidado ao preparar a solução de

iodo, pois ele pode contaminar o leite e a

qualidade da água pode prejudicar a

eficácia do iodo.

DESINFETANTESLOCAIS PARA
APLICAÇÃO

É extremamente importante o produtor

fazer uso de desinfetantes em todo o

ambiente de ordenha. Deve-se lavar os

utensílios antes e  após o uso. Lembrando

que após a lavagem dos utensílios, é

importante deixá-lo de cabeça para baixo,

garantindo que não haverá acúmulo de

água em seu interior.
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