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RESUMO 

 

O leite de vaca é amplamente consumido em todo o mundo e sua produção é uma 
importante fonte de renda para os pequenos produtores rurais. No Brasil, a maior 
parte da produção de leite cru vai para indústrias, cooperativas e queijarias, porém, 
existe a produção que é vendida de porta em porta e também utilizada na produção 
de derivados caseiros, merecendo atenção por parte das autoridades, pois pode 
oferecer riscos à saúde do consumidor caso haja contaminação. Neste contexto, as 
análises laboratoriais são extremamente importantes dentro do controle de 
qualidade, pois determinam o índice de contaminação e também possíveis fraudes 
no produto, garantindo que o alimento seja inócuo. Considerando a necessidade de 
pesquisas sobre a qualidade do leite no município de São Luiz Gonzaga – RS, 
justifica-se o estudo que teve como objetivo caracterizar o perfil de produtores de 
leite quanto às Boas Práticas de Ordenha e avaliar os padrões físico-químicos e 
microbiológicos do leite cru refrigerado gerado pelos produtores da associação que a 
EMATER/RS disponibiliza assistência técnica. Realizou-se uma pesquisa por meio 
da aplicação de questionário para identificar o perfil dos produtores. As análises 
foram realizadas com 10 produtores do município de São Luiz Gonzaga/RS e as 
amostras coletadas diretamente nas propriedades. O leite foi coletado nas primeiras 
horas da manhã, em recipientes limpos e estéreis, com 1000 mL cada e 
acondicionado em caixas térmicas com gelo durante o transporte. As amostras, após 
coletadas, foram conduzidas até o laboratório da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul, onde as análises de Matéria gorda, Densidade, Acidez titulável, pH, 
Sólidos totais e Sólidos não gordurosos foram realizadas. Para as análises físico-
químicas, as médias de pH variam entre 6,51 a 6,81 e na acidez titulável variam 
entre 15 e 21ºD. Todos os resultados de densidade ficaram dentro do valor exigido 
pela legislação (1,028 a 1,034). As médias da determinação de gordura ficaram 
entre 2,5 e 5,9%, sendo que para EST foram encontrados resultados variando entre 
10,72 a 15,27% e para ESD de 7,92 a 9,37%. Na contagem padrão em placas, os 
resultados variam entre 1,78x104 a 4,8 x 106UFC/mL. Com relação à presença de 
coliformes totais, houve variância entre 28 a >1100 NMP/mL e os resultados dos 
coliformes termotolerantes ficam entre <3,0 a >1100 NMP/mL. Nos resultados do 
questionário, observou-se que 70% dos produtores não fazem o pré-dipping, 60% 
não realizam o pós-dipping, 40% não realizam o teste CMT para verificar mastite em 
animais e 60% declararam que o local da ordenha é o estábulo. Conclui-se que para 
melhoria da qualidade do leite é preciso que haja investimento na atividade leiteira e 
treinamento sobre Boas Práticas na Ordenha com produtores, já que altas 
contagens microbianas podem indicar deficiências nas práticas de higiene na 
ordenha.As informações adquiridas são relevantes, pois ajudam a conhecer a 
realidade das propriedades rurais com relação às Boas Práticas de Ordenha e a 
identificar os principais desafios presentes nesta atividade.  
 

Palavras-chave: Higiene. Coliformes. Microrganismos.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Cow's milk is widely consumed worldwide and its production is an important source 
of income for small farmers. In Brazil, most of the production of raw milk goes to 
industries, cooperatives and dairies, but there is production that is sold door to door 
and also used in the production of household products, deserving attention by the 
authorities, as it can offer risks to consumer health in the event of contamination. In 
this context, the laboratory analyzes are extremely important within the quality 
control, as they determine the contamination index and also possible fraud in the 
product, ensuring that the food is innocuous. Considering the need for research on 
the quality of milk in the municipality of São Luiz Gonzaga - RS, the purpose of this 
study was to characterize the profile of milk producers in relation to Good Milking 
Practices and to evaluate physical-chemical and microbiological patterns of the 
refrigerated raw milk generated by the producers of the association that EMATER/RS 
provides technical assistance. A survey was conducted through the application of a 
questionnaire to identify the profile of the producers.The analyzes were carried out 
with 10 producers of the municipality of São Luiz Gonzaga/RS and the samples 
collected directly in the properties. The milk was collected in the early hours of the 
morning in clean, sterile containers, each containing 1000 mL and packed in ice 
packs during transportation. After being collected, the samples were taken to the 
laboratory of the State University of Rio Grande do Sul, where analyzes of Fat, 
Density, titratable acidity, pH, total solids and non-greasy solids were performed. For 
physicochemical analyzes, pH averages range from 6,51 to 6,81 and titratable acidity 
ranges from 15 to 21ºD. All density results were within the amount required by 
legislation (1,028 to 1,034). The averages of fat determination were between 2,5 and 
5,9%, and for EST results were found ranging from 10,72 to 15,27% and for ESD 
from 7,92 to 9,37%.At the standard plate count, the results range from 1,78x104 to 
4,8 x 106 CFU/mL. Regarding the presence of total coliforms, there was a variation 
between 28 a >1100 MPN/mL and the thermotolerant coliform results between <3,0 a 
>1100 MPN/mL. The results of the questionnaire were 70% of the profits do not pre-
dipping, 60% did not perform the post-dipping, 40% did not perform the CMT test to 
check the availability of mastitisand 60% declared the place of milking is the stable. It 
is concluded that in order to improve milk quality, it is important to invest in dairy 
activities and training in Good Practices in Milking with producers, since high 
concentrations may indicate deficiencies in hygiene practices in milking. The 
information acquired is relevant, since these are a reality of rural properties in relation 
to Good Milking Practices and to identify the main challenges present in this activity. 

 

Keywords: Hygiene. Coliforms. Microorganisms. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O leite de vaca é amplamente consumido em todo o mundo, desde o 

nascimento até a velhice de uma pessoa. Ele apresenta-se quase que inseparável à 

alimentação humana por possibilitar uma importante fonte de proteínas, gorduras, 

carboidratos, vitaminas, sais minerais e água. 

As exigências dos consumidores no que se refere à segurança dos alimentos 

e suas consequências para a saúde pública estão cada vez maiores. A população 

demonstra estar mais preocupada com a inocuidade dos produtos que consomem 

diariamente, deste modo, a higiene pessoal do ordenhador, a sanidade das vacas do 

rebanho, a limpeza e desinfecção diária de todos os equipamentos utilizados 

durante a ordenha, o armazenamento correto do leite e o transporte adequado são 

fatores decisivos para a garantia da qualidade do alimento. 

Outro fator decisivo para manter a qualidade do leite é a refrigeração O leite 

deve estar refrigerado com a temperatura igual ou menor a 4ºC no tempo máximo de 

três horas após a ordenha para que os microrganismos não encontrem condições 

favoráveis para sua multiplicação. Uma refrigeração errada aliada às más condições 

de higiene na ordenha contribui para que o leite tenha uma carga microbiana maior, 

pois em temperaturas mais altas ocorre mais rapidamente a multiplicação 

bacteriana.  

A maior parte da produção de leite cru vai para indústrias, cooperativas e 

queijarias, porém, existe a produção que é vendida de porta em porta, utilizada para 

consumo próprio e também utilizada na produção de derivados caseiros, merecendo 

atenção por parte das autoridades, pois pode oferecer risco à saúde do consumidor 

caso houver contaminação, sendo que os pequenos produtores de leite e fabricantes 

de derivados podem carecer de treinamento e assistência técnica para que possam 

fornecer um produto de melhor qualidade. 

Neste contexto, as análises são importantes dentro do controle de qualidade, 

pois determinam o índice de contaminação e também possíveis fraudes no produto, 

garantindo que o alimento seja inócuo e não ofereça riscos à saúde do consumidor.  

Considerando a necessidade de pesquisas sobre a qualidade do leite no 

município de São Luiz Gonzaga – RS, bem como de gerar conhecimento acadêmico 

a respeito e poder futuramente ajudar os produtores a melhorarem a qualidade do 

leite em suas propriedades, justifica-se o estudo que buscou avaliar os padrões 
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físico-químicos e microbiológicos e também caracterizar o leite cru refrigerado 

gerado pelos produtores da associação que a EMATER/RS disponibiliza assistência 

técnica.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os padrões físico-químicos e microbiológicos do leite proveniente da 

associação de produtores assistidos pela EMATER/RS no Município de São Luiz 

Gonzaga – RS e caracterizar o perfil de produtores de leite quanto às Boas Práticas 

de Ordenha.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Coletar e realizar análises físico-químicas e microbiológicas de amostras de leite 

dos produtores assistidos pela EMATER/RS. 

 Aplicar questionário com perguntas diversas sobre Boas Práticas na Ordenha.  

 Relacionar a qualidade do leite com as informações obtidas por meio de 

questionário sobre Boas Práticas na Ordenha.  

 Analisar, discutir e comparar dados provenientes das análises realizadas.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Leite 

 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), artigo 235, do Decreto 9013/17, denomina-se leite, sem 

outra especificação, o produto proveniente da ordenha completa, interrupta, em 

condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de 

outros animais deve ser denominado segundo sua espécie de procedência (BRASIL, 

2017).   

Segundo o MAPA, instrução normativa nº 76, Leite Cru Refrigerado é o leite 

produzido em estabelecimentos rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos 

de leite e derivados sob serviço de inspeção oficial (BRASIL, 2018).   

A atividade leiteira vem se tornando cada vez mais importante para a 

economia brasileira, no entanto, ainda é caracterizada como típica de pequenos 

produtores com pequena produtividade. Devido a essa realidade, ocorre pouco 

investimento na atividade, resultando em uma produção com baixa qualidade, 

identificada por altas contagens microbianas (NERO et al., 2009). 

De acordo com Ordóñez (2005), o leite tem como função alimentar os recém-

nascidos e é o produto da secreção das glândulas mamárias de fêmeas mamíferas. 

O leite proveniente das vacas domésticas (Bos taurus e Bos indicus) é uma 

importante fonte de proteínas para o homem, sobretudo para as crianças 

(COULTATE, 2004).  

O componente do leite que se apresenta em maior quantidade é a água, 

sendo os demais formados principalmente por gordura, carboidratos, proteínas, 

todos sintetizados na glândula mamária. Existem também substâncias minerais, 

substâncias hidrossolúveis transferidas diretamente do plasma sanguíneo, traços de 

enzimas e proteínas específicas do sangue (TRONCO, 2008). 

O leite é visto como uma mistura homogênea composta por muitas 

substâncias (lactose, proteínas, glicerídeos, sais, vitaminas, enzimas e etc.), das 

quais algumas em suspensão (as caseínas ligadas a sais minerais), algumas estão 

em emulsão (a gordura e substâncias associadas) e outras em dissolução 
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verdadeira (lactose, vitaminas hidrossolúveis, proteínas do soro, sais e etc.). A 

gordura é o componente com maior variação entre as espécies, alcançando valores 

muito elevados em mamíferos aquáticos, como na foca. A gordura do leite também é 

o componente que mais varia entre raças (ORDÓÑEZ, 2005).  

A composição adequada do leite é fundamental para consumidores, 

produtores rurais e para o processamento industrial. Para as indústrias, a 

concentração de constituintes apropriada é essencial para melhor aproveitamento na 

fabricação de derivados, estando diretamente relacionada com a lucratividade e 

rendimento industrial. Para os consumidores, o leite que se apresenta dentro dos 

padrões apresentará propriedades nutricionais adequadas. Já para os produtores, é 

importante que o leite apresente teor de sólidos totais dentro da normalidade ou até 

maiores, uma vez que as cooperativas e indústrias, na grande maioria, adotam 

programas de pagamento por qualidade como sistemas de remuneração para 

estimular a melhoria da qualidade do leite produzido (CORTEZ, 2017). 

As principais espécies de animais utilizadas para obtenção de leite são 

bovinos, caprinos, ovinos e bubalinos. Cada espécie apresenta diversas diferenças 

na composição e quantidade de leite produzido, sendo que vários são os fatores que 

acarretam modificações na composição do leite, com destaque para a raça e 

espécie, fatores genéticos, estado fisiológico, alimentação, fatores do ambiente, 

sanidade e fatores relacionados à ordenha (CORTEZ, 2017).  

 

2.1.1.1 Glândula mamária 

 

A glândula mamária da vaca é constituída de quatro quartos mamários, que 

formam as quatro unidades independentes chamados tetos, sendo que a glândula 

mamária é composta por células chamadas alvéolos ou ácinos, que produzem e 

secretam o leite a partir de substâncias que lhe são trazidas pelo sangue. O 

hormônio lactogênio é o responsável por estimular as células mioepiteliais a secretar 

o leite, envolvendo a transformação dos constituintes do sangue em componentes 

lácteos e é liberado após cada ordenha (TRONCO, 2008). 

É possível dizer que o leite é uma filtração e uma transformação do sangue 

que fornece os nutrientes necessários por meio de pequenas ramificações das 

artérias mamárias e para produção de um litro de leite, é preciso a passagem de 

quinhentos litros de sangue pelo úbere (CORTEZ, 2017).  
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Segundo Tronco (2008), para se extrair o leite é preciso que realizar 

estímulos adequados, que são transmitidos através do Sistema Nervoso Central. 

Pode-se usar o fato de o terneiro mamar, massagem no úbere, rotina de ordenha, 

ruídos normais, mesmo ordenhador e o estímulo das terminações nervosas dos 

tetos, que são sensíveis ao calor, tato e a pressão. Situações em que a vaca é 

exposta a gritos, estresse, dor ou mudanças na rotina, provocam a liberação do 

hormônio adrenalina, fazendo com que a vaca esconda leite. 

 

2.1.1.2 Água 

 

A água é o componente mais abundante no leite, cerca de 87% do valor total, 

sendo que os demais componentes do leite se relacionam com a água de alguma 

maneira). São encontrados dissolvidos a maioria dos minerais, a lactose, vitaminas 

hidrossolúveis e proteínas solúveis (CORTEZ, 2017). 

 

2.1.1.3 Lactose 

 

A lactose é um glicídio (Figura 1), composto por dois monossacarídeos: a 

glicose e a galactose, sendo que é o componente mais abundante, o mais simples e 

o mais constante em proporção. Costuma-se encontrar a lactose em proporções 

entre 45 a 50 g/litro e é considerado o componente mais lábil diante da ação dos 

microrganismos, pois é um rico substrato para bactérias, que transformam esse 

açúcar em ácido láctico (ORDÓÑEZ, 2005). 

 

Figura 1 – Estrutura química da Lactose 

 

Fonte: Infoescola (2017). 
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De acordo com Tronco (2008), a lactose tem sua origem principal na glicose 

do sangue, sendo que, no tecido mamário, une-se à galactose para formar a 

molécula da lactose. 

A lactose é fundamental para a indústria na elaboração de derivados 

fermentados e apresenta função nutricional, pois é fonte de energia. Após separação 

dos outros constituintes do leite, pode ser empregada pelas indústrias farmacêuticas 

e alimentícias em algumas formulações. A lactose apresenta baixa solubilidade em 

água quando comparada a outros carboidratos (21,6 g/100 mL) (CORTEZ, 2017).  

A lactose do leite, é um açúcar que pode variar em quantidades de 4,7 a 5,2, 

fornecendo 4 calorias por grama e é hidrolisada no intestino delgado em 

monossacarídeos (glicose e galactose), por ação da enzima lactase. A utilização da 

lactose pela microflora intestinal faz com que a mesma produza ácido láctico e 

diminua o pH, promovendo o desenvolvimento da microflora desejável, inibindo o 

desenvolvimento de bactérias putrefativas e patogênicas. Além disso, também é 

importante porque melhora a absorção do cálcio no organismo, pois com o pH 

reduzido, leva a solubilidade e disponibilidade maior de compostos de cálcio para 

absorção (TRONCO, 2008). 

 

2.1.1.4 Gordura Láctea 

 

Na sua maior proporção, está constituída por triglicerídeo (97-98%), pequenas 

quantidades de ácidos graxos livres, esteróis e fosfolipídios. A gordura do leite está 

presente na forma de emulsão de glóbulos graxos no soro e encontram-se em 

quantidades de 35 g/L. Na nutrição humana apresenta vantagem pelo fato de ter 

ponto de fusão abaixo da temperatura do corpo humano (29 – 32 °C), vitaminas 

lipossolúveis (A, D, E e K) e presença de caroteno precursor da vitamina A. 

Os lipídeos são as frações mais sujeitas às variações no tipo e quantidade, 

com importantes reflexos nas características sensoriais, funcionais e nutricionais do 

leite e seus derivados. O índice de gordura produzido pela vaca Jersey é geralmente 

maior que 5,0%, enquanto a vaca Holandesa, conhecida por ter maior volume de 

produção, produz leite com teor de 3,3% a 3,5% de gordura (CORTEZ, 2017). 

 

2.1.1.5 Proteínas do Leite 
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 De acordo com Tronco (2008), as proteínas do leite subdividem-se em 

caseína (80%) e proteínas do soro (20%), sendo que o leite apresenta cerca de 3,2 

a 3,5% de proteína. 

Segundo Tronco (2008, pag. 18) “A caseína define-se como uma substância 

coloidal complexa, associada ao cálcio e ao fósforo, podendo ser coagulada por 

ação de ácidos, coalho e/ou álcool” e segundo Tronco (2008, pag. 19) “As proteínas 

do soro, são formadas pelas seguintes frações: albumina do soro, alfa-

lactoalbumina, beta-lactoglobulina, imunoglobulinas, e proteose-peptonas”. 

Se a caseína é precipitada após redução do pH até 4,6 (a 20°C), o que resta 

é conhecido como soro. O soro é geralmente obtido na fabricação de queijos e 

possui uma composição diferenciada, visto que parte da caseína é solubilizada e 

uma parte da lactose convertida em ácido lático pela ação das bactérias 

(COULTATE, 2004).    

As proteínas do leite são muito importantes na nutrição humana, 

apresentando valor nutricional proteico bem elevado, pois são proteínas com boa 

digestibilidade e aminoácidos biodisponíveis, sendo que a concentração de 

aminoácidos essenciais está nas proporções requeridas para crescimento e 

manutenção do organismo de indivíduos de todas as idades (CORTEZ, 2017). 

 

2.1.1.6 Substâncias minerais 

 

De acordo com Tronco (2008, pag. 20) “As substâncias minerais representam 

cerca de 0,6 – 0,8% do peso do leite e, nas análises, são designadas como cinzas, 

representando o resíduo que fica depois que o leite foi submetido ao processo de 

incineração”.  

Os sais minerais são extremamente importantes para o metabolismo humano, 

atuando na formação do esqueleto e no equilíbrio de funções orgânicas.É uma fonte 

ótima de cálcio e fósforo. O cálcio é importante para crianças em fase de 

crescimento, na prevenção e no tratamento de osteoporose de idosos e nas 

mulheres na fase da menopausa e no crescimento de dentes e dos tecidos ósseos 

(CORTEZ, 2017).  

O cálcio representa um importante papel para a saúde humana e está entre 

os minerais do leite. Existem ainda diversos minerais: sódio, potássio, flúor, 

magnésio, enxofre, iodo, cobre, zinco, ferro, etc. Os sais minerais governam a 
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termoestabilidade do leite, além do processo de coagulação (cálcio). O leite fluído 

contém todos os minerais biologicamente importantes, possuindo quase 7,5 g de 

minerais por litro, sendo que dos minerais que são reconhecidos como necessários 

para nutrição, todos estão presentes no leite (TRONCO, 2008).  

 

2.1.1.7 Enzimas 

 

Cerca de 60 enzimas foram detectadas no leite de vaca, sendo que sua 

origem é difícil determinar e mesmo que encontradas em baixas concentrações, são 

tão importantes, por serem catalisadores bioquímicos, que provocam mudanças 

importantes mesmo e baixa concentração. Além de suas enzimas naturais, que são 

as: lilases, peroxidases, catalase, fosfatase e etc., o leite possui também enzimas 

advindas de microrganismos (ORDÓÑEZ, 2005).  

 

2.1.1.8 Vitaminas 

 

São substâncias orgânicas fundamentais para o metabolismo humano, sendo 

associadas ao crescimento, à manutenção e ao funcionamento do organismo. 

Geralmente são encontradas em baixas concentrações nos alimentos e são 

afetadas pelos tratamentos térmicos. O leite possui diversas vitaminas, mas são 

encontradas em quantidades bem pequenas (CORTEZ, 2017). 

O leite é uma fonte de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e hidrossolúveis 

(B e C), que podem ser destruídas por diversos fatores, como: tratamentos térmicos, 

oxidações, ação da luz e outros (CORTEZ, 2017).  

 

2.1.2 Microbiologia do leite 

 

Está expresso na Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgada 

em 1948 pela Organização das Nações Unidas (ONU), que a saúde é um direito de 

todo cidadão, para isso é fundamental que os alimentos sejam produzidos com 

qualidade apropriada e quantidade suficiente, levando em consideração que a 

alimentação representa um fator de resistência às doenças (GERMANO; 

GERMANO, 2011). 
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Hoje, muito se fala em Segurança Alimentar. O conceito de Segurança 

Alimentar leva em conta três aspectos: qualidade, quantidade e regularidade no 

acesso aos alimentos. O alimento precisa estar disponível para a população, sendo 

que as pessoas precisam ter acesso a ele.  O alimento disponível para o consumo 

não pode estar submetida a qualquer tipo de risco por contaminação, problemas de 

apodrecimento ou outros decorrentes de prazos de validade vencidos. Regularidade 

quer dizer que as pessoas precisam ter acesso constante à alimentação, 

alimentando-se ao menos três vezes ao dia (BELIK, 2003).  

O leite, por ser um alimento completo, sempre teve grande valor para a 

humanidade, mas, pela mesma razão, constitui um meio excelente para crescimento 

de grande diversidade de microrganismos, que, assim como o homem, utilizam os 

princípios nutritivos desse alimento (ORDÓÑEZ, 2005).  

Segundo Germano e Germano (2011), as enfermidades que tem origem no 

alimento podem ser causadas pela ingestão de agentes parasitários e infecciosos ou 

por substâncias nocivas contidas no alimento. A tuberculose, brucelose, cisticercose 

e toxoplasmose são algumas das enfermidades de caráter zoonótico que o homem 

pode adquirir ao ingerir produtos de origem animal contaminados. 

As atividades de alguns microrganismos são benéficas para as pessoas em 

alguns casos, visto que com as mudanças que fazem no alimento são usadas para 

se preparar diversos produtos lácteos, por outro lado, quando a atividade microbiana 

não é controlada, pode vir a causar graves problemas à saúde humana e causar 

alteração do alimento (ORDÓÑEZ, 2005).  

Segundo Ordóñez (2005), o leite, mesmo que seja proveniente de animais 

saudáveis, sempre contém um número de microrganismos, cuja taxa é muito 

variável (103- 106 UFC/ml), dependendo das condições de higiene adotadas na 

ordenha, das condições de armazenamento na propriedade, nos centros regionais 

de coleta e nas centrais. Ao chegar à central, as fontes principais de contaminação 

do leite são: o interior do úbere, o exterior do úbere e os equipamentos e utensílios 

utilizados. 

A taxa de multiplicação dos diferentes tipos de microrganismos está 

diretamente relacionada com a temperatura de armazenamento do leite, que deve 

ser, dentro de duas horas após a ordenha, de no máximo, 4°C (TRONCO, 2008). 

O leite refrigerado imediatamente após a ordenha até 4°C tem a multiplicação 

de microrganismos contaminantes inibida e o produto é mantido estável e sem 
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contaminação. Quando a temperatura de 4°C não é alcançada rapidamente, ou não 

é mantida, alguns microrganismos conseguem se desenvolver e causar alterações 

no produto (NERO; CRUZ, 2017).  

De acordo com Tronco (2008, pag. 55) “As doenças transmitidas pelo 

consumo de leite cru mais conhecidas são: tuberculose, brucelose, difteria, febre Q, 

e diversas gastrenterites”.   

 

2.1.2.1 Contaminação no Leite 

 

É essencial seguir as Boas Práticas de Ordenha para manter animais 

saudáveis, reduzir a contaminação microbiana do leite e alcançar uma eficiência boa 

de trabalho.  

Dependendo de como se contamina o leite, a flora bacteriana pode variar 

bastante em número e espécies. O leite que provem de animais sadios e se foi 

ordenhado de maneira asséptica, vai conter um número pequeno de 

microrganismos, mas posteriormente sofre contaminação do ambiente que está 

inserido e do homem (TRONCO, 2008). 

A disposição anatômica do úbere da vaca facilita muito a contaminação dos 

canais galactóforos pelos microrganismos que ali se instalam, sendo que a teta sofre 

frequentes contatos com resíduos contaminados (esterco, poeira, excrementos do 

próprio animal e etc.). O leite quando formado é estéril, mas rapidamente pode ser 

contagiado pelas bactérias que povoam os canais por onde ele sai e logo após é 

contaminado pelo meio externo (EVANGELISTA, 2008).  

Conforme Tronco (2008), a contaminação pode ser por via endógena (no 

caso do animal apresentar alguma doença) ou exógena (quando a contaminação 

ocorre a partir da saída do úbere), sendo que a glândula mamária contém 

normalmente um número reduzido de bactérias ao longo dos canais, contaminando-

o quando o leite sai. As bactérias presentes no úbere penetram pelo canal do teto e 

o movimento físico e multiplicação distribuem-nas no fluído. Os primeiros jatos que 

saem dos tetos costumam conter maior número de microrganismos.  

As espécies encontradas em maior quantidade na saída do úbere dos animais 

que passaram por ordenha de forma asséptica são os micrococos, seguidos de 

estreptococos e bacilos (TRONCO, 2008). 



22 
 

A água destinada para o consumo dos animais e para lavagem de utensílios 

pode ser fonte de transmissão de microrganismos patogênicos, devendo ser potável, 

livre de patógenos e contaminação fecal, além de ser constantemente monitorada 

quando à sua qualidade microbiológica (NERO; CRUZ, 2017). 

A pele da mama também costuma ser causa de contaminação, principalmente 

quando não é realizada uma lavagem preliminar ou mesmo quando esta é mal feita. 

Quando a lavagem é feita com água não potável pode resultar em prejuízos maiores 

do que quando não é feita lavagem. Um dos focos de contaminação do leite é a sala 

de ordenha, sendo assim, o ambiente precisa ser adequado, com práticas sanitárias 

adotadas para que a contaminação seja mínima (TRONCO, 2008). 

Desde a origem do leite nas propriedades, até sua chegada ao comércio, o 

leite passa por muitas fases e embora todas sejam importantes, a que tem maior 

relevância é a de produção. Nesta, todo cuidado é direcionado para as fêmeas, 

sendo que os problemas com a produção começam com a ocorrência de processos 

inflamatórios na mama, sendo que, na maioria das vezes não apresenta 

manifestação clinica visível (GERMANO; GERMANO, 2011). 

Segundo Germano e Germano (2011), a ordenha é um dos pontos críticos de 

maior relevância para os animais e é uma ameaça para qualidade do produto. A 

higiene, os próprios funcionários e a adequação dos equipamentos podem ocasionar 

lesões internas da glândula mamária e propiciar a invasão de microrganismos 

patogênicos. Como consequência, pode-se destacar a Mastite, fator determinante 

para prejuízos econômicos na indústria, para os produtores e redução do nível de 

produção de leite.  

A ordenha em condições precárias de higiene, sem desinfecção das mãos do 

ordenhador, bem como sem desinfecção do úbere, a utilização de panos sujos e 

pressão inadequada sobre os tetos favorecem ocorrência de inflamação como a 

mastite (GERMANO; GERMANO, 2011).   

De acordo com Tronco (2008), nos estábulos a atmosfera está sempre cheia 

de microrganismos procedentes de excrementos, palhas e alimentos, sendo que, os 

excrementos animais são ricos em microrganismos diversos e é um foco de 

enterobactérias, como a Escherichia coli e outros coliformes. Através do ar que os 

microrganismos são transportados, merecendo atenção. Desta forma, é importante 

não fornecer alimentos finamente moídos durante a ordenha, não varrer não 
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remover estercos ou camas e etc. Na medida em que o pó aumenta, aumentará 

também a proporção de microrganismos.  

Na ordenha o piso da sala deve permitir a limpeza, evitando acúmulo de 

esterco e outras sujidades. Para impedir que se formem condensados de umidade 

nas paredes, se deve ter uma ventilação adequada. Moscas, insetos e roedores 

podem ser veículos de agentes patogênicos. No pátio de espera dos animais deve 

se ter bom deságue e o esterco deve ser removido diariamente (TRONCO, 2008) 

Segundo Tronco (2008), outra fonte de contaminação significativa são as 

máquinas, recipientes abertos em caso de ordenha manual e utensílios de coleta e 

armazenamento. As diversas fontes de contaminação poderiam ainda somar-se às 

que ocorrem durante o transporte, no âmbito da indústria, durante a distribuição, 

estocagem e até a chegada ao consumidor. Toda cadeia tem de ser considerada, 

pois em qualquer etapa pode haver contaminação.   

 

2.1.3 Tratamento Térmico do Leite 

 

Os leites disponíveis para o consumo direto, encontrados no mercado, podem 

ter vida útil curta (3 a 6 dias sob refrigeração) e longa (estáveis durante meses a 

temperatura ambiente) (ORDÓÑEZ, 2005).  

Por sua composição, o leite é um alimento altamente perecível e por isso é 

preciso ter o cuidado de, logo após sua obtenção, submetê-lo rapidamente, a algum 

processo que evite a multiplicação dos microrganismos que nele habitam (TRONCO, 

2008). 

Podem ser consideradas as seguintes técnicas para eliminar microrganismos 

ou ainda reduzir o seu número em leite e derivados: pasteurização, 

ultrapasteurização, esterilização, microfiltração, estocagem a baixas temperaturas, 

irradiação, bactofugação, controle de fatores intrínsecos como o pH e etc. O melhor 

método seria aquele capaz de destruir todos os microrganismos, inativar as enzimas 

e manter totalidade das propriedades do produto. A escolha do tipo de tratamento 

deve considerar a natureza do produto a elaborar, o tipo de alteração que pode 

ocorrer com os componentes do leite e o grau de destruição microbiana que se 

deseja (TRONCO, 2008; PEREIRA et al., 2017).  

A técnica mais comum empregada nas propriedades rurais é o uso do frio e, 

na indústria, a conservação pelo calor e posterior refrigeração em alguns 
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tratamentos que visam aumentar a vida de prateleira do produto, sua estabilidade e 

condições de estocagem e envasamento (TRONCO, 2008). 

 

2.1.3.1 Processo de pasteurização 

 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), artigo 255, do Decreto 9013/17, entende-se por 

pasteurização o emprego conveniente de calor, objetivando destruir totalmente a 

flora microbiana, sem alteração sensível da constituição físico-química e sem 

prejuízo de seus elementos bioquímicos, assim como de suas propriedades 

organolépticas normais (BRASIL, 2017). 

O objetivo principal da pasteurização é a destruição total dos microrganismos 

patogênicos, sendo importante para evitar alterações no leite (PEREIRA et al., 

2017). 

De acordo com Tronco (2008), os tratamentos térmicos aplicados na 

pasteurização se dividem em: pasteurização baixa, lenta, descontínua ou LTLT 

(LowTemperatureLong Time) e pasteurização alta, contínua, rápida, em placas, 

conhecida como HTST (High Temperature Short Time).  

 

2.1.3.2 Processo de pasteurização lenta 

 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), artigo 255, do Decreto 9013/17, pasteurização lenta 

consiste no aquecimento indireto do leite entre 63ºC e 65ºC pelo período de trinta 

minutos, mantendo-se o leite sob agitação mecânica, lenta, em aparelhagem própria 

(BRASIL, 2017).   

Na pasteurização lenta, é utilizada temperatura entre 62,8ºC e 65 ºC, durante 

30 minutos, seguida de resfriamento a 4 °C. O leite submetido a esse processo tem 

como vantagem a conservação das suas propriedades se aproximando do produto 

in natura, principalmente cor e sabor (PEREIRA et al., 2017).   

 

2.1.3.3 Processo de pasteurização rápida 
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Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), artigo 255, do Decreto 9013/17, pasteurização rápida 

consiste no aquecimento do leite em camada laminar entre 72ºC e 75ºC pelo 

período de quinze a vinte segundos, em aparelhagem própria (BRASIL, 2017).   

A pasteurização rápida utiliza trocadores de calor a placas. O pasteurizador 

de placas é composto por seções, sendo elas: seção de aquecimento, seção de 

resfriamento e seção de regeneração ou troca (PEREIRA et al., 2017).   

O processo de pasteurização rápida segue basicamente o fluxograma (Figura 

1) descrito abaixo: 

 

Figura 2 - Fluxograma da Pasteurização Rápida 

 

Fonte: Tronco (2008). 

 

2.1.3.4 Ultra-alta temperatura 

 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), artigo 256, do Decreto 9013/17 entende-se por processo 

de ultra-alta temperatura - UAT ou UHT o tratamento térmico aplicado ao leite a uma 
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temperatura entre 130ºC e 150º, pelo período de dois a quatro segundos, mediante 

processo de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32ºC e 

envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente 

fechadas (BRASIL, 2017).  

Segundo Tronco (2008), o resultado desse processo é a destruição total dos 

microrganismos, gerando um produto confiável, estéril e de alta qualidade, com uma 

vida útil de até 180 dias em temperatura ambiente.  

Os sistemas de esterilização UHT são classificados em: esterilização por 

aquecimento direto e esterilização por aquecimento indireto (PEREIRA et al., 2017). 

O fluxograma do processo de esterilização segue abaixo (Figura 2). 

 

Figura 3 - Fluxograma do Leite UHT 

 

Fonte: Tronco (2008). 

 

2.1.3.5 Esterilização por aquecimento direto 

 



27 
 

Utiliza ação do vapor sobre o leite ou do leite sobre o vapor para fornecer a 

temperatura de esterilização. Assim, ocorre a adição de água no produto, por isso 

necessita-se numa etapa posterior regular a taxa total de sólidos, eliminando a água 

por evaporação (TRONCO, 2008; PEREIRA et al., 2017). 

 

2.1.3.6 Esterilização por aquecimento indireto 

 

Neste processo, o agente térmico não se mistura com o leite e o calor é 

transferido por parede metálica, em trocadores de calor que podem ser tubulares ou 

a placas (PEREIRA et al., 2017). 

Primeiramente, o leite é previamente aquecido no trocador de placas a 65-

75ºC, em seguida passa por um homogeneizador e vai para a seção de esterilização 

a 140-145ºC por 2 a 4 segundos (TRONCO, 2008). 

 

2.1.4 Qualidade do Leite no Brasil 

 

A produção de leite no Brasil tem dois grandes desafios: o controle da 

contaminação microbiana e o fornecimento de alimentação quantidade e qualidade 

suficientes aos animais. Também há grande dificuldade para escoamento da 

produção e acesso às propriedades rurais, sendo que muitas ainda contam com falta 

de energia elétrica e água de boa qualidade (BELOTI, 2017). 

O Brasil, apesar de estar entre os cinco maiores produtores mundiais, conta 

com falta de instalações e equipamentos adequados, animais com pouca habilidade 

genética e propriedades com atividades diversificadas, o que faz com que a 

produção leiteira, em boa parte das propriedades, seja uma atividade casual, sem 

grande dedicação e cuidados (BELOTI, 2017).  

O setor leiteiro brasileiro apresenta problemas de qualidade da matéria-prima 

e de eficiência produtiva, sendo assim, perde em competitividade. A má qualidade 

do leite está relacionada a fatores como deficiências no manejo e higiene da 

ordenha, refrigeração ineficiente ou inexistente, índices elevados de mastite, 

manutenção e desinfecção inadequadas dos equipamentos e mão de obra 

desqualificada (VALLIN et al., 2009)  
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Algumas regiões do país, como a região de Castro, no Paraná, que produz o 

melhor leite do país, mostra que é possível produzir leite com qualidade, similar à 

dos maiores produtores mundiais (BELOTI, 2017).  

 

2.1.5 Produtividade da Atividade Leiteira 

 

 Segundo o IBGE (2017), através da PPM (Pesquisa Pecuária Municipal), no 

ano de 2017, 33,5 bilhões de litros de leite foram produzidos no Brasil e entre as 

regiões brasileiras, as que tiveram maior produção foram as Regiões Sul (11,97 

bilhões de litros) e Sudeste (11,45 bilhões de litros). Minas Gerais segue sendo o 

principal estado produtor, com 8,9 bilhões de litros e na segunda colocação aparece 

o Rio Grande do Sul com 4,5 bilhões de litros produzidos.  

Segundo a EMATER/RS (2017), estima-se que o volume total de leite 

produzido no Rio Grande do Sul seja de 4.473.485.610 litros por ano, com uma 

média de aproximadamente 9 milhões de litros por município produtor, sendo que os 

responsáveis pela produção de quase todo este volume (91,7%) são os produtores 

que vendem o leite cru para indústrias, cooperativas e queijarias. 

De acordo com dados do IBGE (2017), o município de São Luiz Gonzaga 

possui cerca de 1.473 vacas ordenhadas, 372 estabelecimentos que produzem leite 

no ano e cerca de 3.562,615 mil litros de leite produzidos por vaca por ano.  

 

2.1.6 Análises do Leite 

 

Dentro da indústria, a recepção do leite, oriundo das propriedades, tem de 

passar por inspeção obrigatoriamente. A qualidade do leite é muito importante para 

assegurar um produto livre de fraudes e em condições de higiene adequadas para o 

consumo (GERMANO; GERMANO, 2011).  

Segundo Chapaval e Piekarski (2000), a qualidade do leite não é determinada 

somente pela cor, aroma e sabor, sendo que diversos testes podem ser empregados 

para verificar se as características estão satisfatórias. Um leite com boa qualidade 

gera lucro para indústria, que terá produtos com maior qualidade, aumentando o 

consumo. Os consumidores ganham, pois terão acesso a um produto seguro e 

nutritivo e com grande vida útil. E os produtores ganham, pois aumenta a demanda 

pelo produto, gerando maior remuneração.  
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De acordo com Germano e Germano (2011), as fraudes são prejudiciais, do 

ponto de vista tecnológico, para indústria de derivados do leite e ainda representam 

risco para saúde do consumidor, afetando também a economia. A inspeção do leite 

contempla análises de plataforma, físico-químicas e microbiológicas para controle 

dos lotes. 

 

2.1.7 Análises Microbiológicas 

 

Para avaliar a qualidade microbiológica do leite cru refrigerado, que provém 

de vacas sadias e que passam por exames clínicos diários, algumas análises são 

indispensáveis, levando em consideração que a flora microbiana pode variar muito 

em número, espécie e gênero. Assim, para que se tenha um leite com pouca 

contaminação, isto irá depender das condições do ambiente e homem após a 

ordenha, métodos higiênicos utilizados e sanitização de equipamentos e utensílios, 

tomando o máximo de cuidado com procedimentos de higiene adequados antes, 

durante e após a ordenha, para evitar que os microrganismos se multipliquem e 

tornem o produto inviável para o consumo (TRONCO, 2008). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

instrução normativa nº 62 (BRASIL, 2011), os Requisitos microbiológicos são 

(Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Requisitos microbiológicos 

Requisitos microbiológicos 

Contagem Padrão em Placas (CPP), 
expressa em UFC/mL 

Máximo de 1,0 x 105 
 

Contagem de Células Somáticas (CCS), 
expressa em CS/mL 

Máximo de 4,0x 105 

Temperatura máxima de conservação do 
leite 

7 °C na propriedade rural/Tanque 
comunitário e 10 °C no estabelecimento 
processador. 

Fonte: MAPA (2011). 

 

2.1.7.1 Contagem Total de Microrganismos 

 



30 
 

A contagem total é de alto valor para indicar a qualidade higiênica dos 

alimentos, possibilitando também avaliar o tempo de conservação. Se o leite for de 

qualidade, a contagem de placas deve ser baixa e contagens bastante elevadas 

indicam grande contaminação das matérias-primas. No caso do leite, as colônias 

formadas são expressas em UFC/ml e a contagem pode variar de 1.000 UFC/ml até 

valores maiores que 106 UFC/ml (TRONCO, 2008).  

 

2.1.7.2 Contagem de Coliformes Totais 

 

Este grupo de bactérias inclui todos os bacilos gram-negativos, aeróbios e 

anaeróbios facultativos, que não formam esporos e são capazes de fermentar a 

lactose com produção de ácido e gás a 32 – 35 °C em 48 horas (TRONCO, 2008). 

O cultivo pode se dar em meio sólido ou líquido, dependendo do número de 

coliformes que se espera encontrar, sendo recomendada a utilização dos meios 

sólidos ao invés do líquido devido à maior reprodutibilidade e a maior confiança que 

merecem as contagens com meio sólido em placas. Este teste permite avaliar 

contaminação no leite (TRONCO, 2008). 

O grupo dos coliformes totais inclui uma variedade de microrganismos, como 

os gêneros Escherichia, Serratia, Aeromonasenterobacter, Citrobacter e 

Klebsiella.Os coliformes do leite têm origem em utensílios mal desinfectados, tais 

como baldes, tarros, máquinas e tanques de ordenha. Outras fontes são as 

partículas úmidas, ou esterco, os pelos do corpo da vaca durante a ordenha 

(TRONCO, 2008). 

 

2.1.8 Análises físico-químicas 

 

As análises físico-químicas são de extrema importância no controle de 

qualidade, pois podem indicar fraudes e até mesmo fazer o cálculo do rendimento 

industrial. 

Segundo o MAPA, instrução normativa nº 76 (BRASIL, 2018), os Requisitos 

Físicos e Químicos são (Tabela 2): 
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Tabela 2 - Requisitos Físicos e Químicos 

 Requisitos Físicos e Químicos 

Índice Crioscópico 

 
Proteínas, g /100g 

Lactose anidra, g/100g 

Matéria Gorda, g/100 g 

Densidade relativa à 15/15 °C g/mL 

Acidez titulável, g ácido lático/100 mL 

Sólidos não gordurosos, g/100 g  

Sólidos totais, g/100g 

-0,530°H a -0,550°H (equivalentes a -
0,512°C e a -0,531°C) 

mín. 2,9 

mín. 4,3 

Teor Original, com o mínimo de 3,0 

1,028 a 1,034 

0,14 a 0,18  

mín. 8,4  

mín. 11,4 

Fonte: MAPA (2018). 

 

2.1.8.1 Determinação de acidez 

 

A determinação de acidez permite avaliar o estado de conservação e 

eventuais anormalidades no alimento (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), sendo 

observada sob dois aspectos: acidez atual ou aparente e acidez real ou titulável. A 

acidez atual corresponde ao pH com valores entre 6,4 a 6,9 no leite ordenhado 

recentemente (média 6,6 a 6,8), sendo que coagula ao alcançar o ponto isoelétrico 

da caseína (4,6 a 4,7), em uma temperatura de 20 °C (TRONCO, 2008). 

 

A) Prova Dornic 

 

Consiste em fazer a titulação com hidróxido de sódio N/9 ou 0,11 N designada 

soda Dornic no leite com um indicador presente, chamado fenolftaleína. O método 

Dornic vai medir a quantidade de ácido lático que a amostra apresenta (TRONCO, 

2008). 

Expressa a quantidade de álcali necessária para modificar o pH do produto 

que era de aproximadamente 6,6 para 8,5 e o indicador fenolftaleína permite 

visualizar por colorimetria quando o pH da amostra atinge 8,5. Assim, quanto mais 

álcali for necessário para neutralizar os compostos ácidos do leite, mais deteriorado 

está o produto (TRONCO, 2008). 
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2.1.8.2 Determinação de densidade 

 

 A densidade é a relação que existe entre a massa (peso) dos corpos 

(líquidos ou sólidos) e o volume deste corpo. A Determinação da densidade do leite 

é extremamente importante, pois pode indicar fraude por desnatação ou adição de 

água no leite (TRONCO, 2008).  

Para determinar facilmente a densidade do leite, é geralmente usado o 

densímetro (TRONCO, 2008). 

 

2.1.8.3 Determinação de gordura 

 

O conhecimento sobre o teor de gordura é importante na indústria para o 

sistema de pagamento do leite. As técnicas clássicas são baseadas na destruição 

do estado globular de gordura e a seguir determinar a quantidade de gordura 

separada, sendo feita por método volumétrico ou por método gravimétrico 

(TRONCO, 2008).  

 

2.1.8.4 Determinação de Sólidos Totais 

 

Segundo Tronco (2008), esta análise se baseia na determinação de todos os 

componentes do leite, exceto a água. 

 

2.1.8.5 Determinação de Sólidos desengordurados 

 

A matéria seca desengordurada corresponde aos componentes do leite, 

exceto a água e a gordura (TRONCO, 2008).  

 

2.1.8.6 Análise de pH 

 

Os processos para avaliar o pH são colorimétricos ou eletrométricos. O 

método mais aceito é o que utiliza processos eletrométricos que utilizam aparelhos 

que são potenciômetros especialmente adaptados e permitem uma determinação 

direta, simples e precisa do pH (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 
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2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no município de São Luiz Gonzaga, no estado do Rio 

Grande do Sul, no período de agosto a outubro de 2018. 

Uma amostra de leite cru refrigerado foi coletada de cada um dos dez 

produtores que fazem parte de uma associação e que são assistidos pela 

EMATER/RS. O leite foi coletado em recipientes limpos e estéreis, com 1000 mL 

cada, sendo que 500 mL foram destinadas para análise físico-química e 100 mL 

para análise microbiológica. O leite foi coletado nas primeiras horas da manhã e 

acondicionado em caixas térmicas com gelo durante o transporte.  

As amostras, após coletadas, foram conduzidas até o laboratório da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, onde as análises de Matéria Gorda, 

Densidade, Acidez Titulável, pH, Contagem Padrão em Placas – CPP e Contagem 

de Coliformes Totais e Termotolerantes foram realizadas. As análises físico-

químicas foram feitas em duplicata e as amostras conservadas em geladeira. Para a 

Contagem Padrão em Placas – CPP foram inoculadas três placas para cada 

diluição. Com os resultados de densidade e gordura foi possível obter os resultados 

de Extrato Seco Total e Extrato Seco Desengordurado.  

No momento da visita para coleta das amostras, um questionário estruturado 

foi aplicado para os 10 produtores de leite assistidos pelas EMATER/RS, com 

perguntas abertas, fechadas e mistas sobre Boas Práticas na Ordenha. Através do 

questionário, as respostas das perguntas foram previamente estudadas e 

analisadas, permitindo posterior comparação e análise das informações coletadas.  

A análise estatística dos dados referentes à análise microbiológica de 

Contagem Padrão em Placas - CPP foi efetuada por análise de variância (ANOVA) e 

Teste de Tukey, utilizando o programa computacional estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2000), para avaliar se houve ou não diferença significativa entre as 

amostras (p<0,05). 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Parecer Nº. 3.066.083), sendo que os 

produtores que participaram da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 
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2.2.1 Análises Microbiológicas 

 

As análises microbiológicas foram realizadas seguindo os métodos descritos 

pela Instrução Normativa Nº 62 (BRASIL, 2003) e APHA (2001).  

 

2.2.1.1 Contagem Total de Microrganismos 

 

Método: Foram feitas diluições seriadas da concentração 10-1 até 10-5 da 

amostra de leite e em seguida foi feita a inoculação de 0,1mL de cada diluição em 

placas de Petri estéreis contendo o meio Ágar Padrão para Contagem (PCA). As 

placas foram incubadas devidamente identificadas e invertidas a 36 °C por 48 horas. 

As colônias foram contadas no Agar e o resultado obtido foi multiplicado pelo fator 

de diluição e por 10 (já que foi inoculado 0,1mL). Todos os resultados foram 

expressos em unidade formadora de colônia por mililitro (UFC/mL) (BRASIL, 2003). 

Materiais: 

- Placas de Petri; 

- Pipetas; 

- Frascos diluídores; 

- Solução diluente; 

- Ágar padrão ou PCA; 

- Estufa para incubação; 

- Água Peptonada; 

- Bico de Bunsen; 

- Algodão; 

- Álcool; 

- Alça; 

- Balança; 

- Autoclave. 

 

2.2.1.2 Contagem de Coliformes Totais e Termotolerantes 

 

Método: Seguindo a metodologia de APHA (2001), realizou-se análise 

microbiológica para Coliformes Totais e Termotolerantes utilizando a técnica dos 

Tubos Múltiplos para determinação do Número Mais Provável (NMP). Para teste 
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presuntivo, o meio usado foi o caldo Luryl Sulfato Triptose, sendo que foram 

inoculados 3 tubos (tubos de Durham invertidos no seu interior) contendo 10mL de 

caldo com 10 mL da amostra, 3 tubos contendo 10 mL de caldo com 1mL da 

amostra e 3 tubos contendo 10 mL de caldo com 0,1mL da amostra. Os tubos foram 

incubados a 37°C/48h. Os tubos com presença de gás no interior dos tubos de 

Durham foram considerados positivos.  

No teste confirmativo de Coliformes Totais, foi transferida com alça de platina 

uma alíquota de cada tubo presuntivo positivo para os tubos contendo caldo 

lactosado - bile verde brilhante e após foi feita a incubação a 35°C por 24 a 48 

horas. A presença de gás confirma a presença de coliformes totais (APHA, 2001). 

No teste confirmativo de Coliformes Termotolerantes, foi transferida com alça 

de platina uma alíquota de cada tubo presuntivo positivo para os tubos contendo 

caldo EC (Escherichia coli) e após foi feita a incubação a 45°C por 24h. A presença 

de gás confirma a presença de coliformes termotolerantes (APHA, 2001). 

Materiais: 

- Caldo Luryl Sulfato Triptose; 

- Caldo verde brilhante bile 2% lactose; 

- Caldo EC; 

- Estufa para incubação; 

- Alça de platina;  

- Banho-maria; 

- Pipetas;  

- Balança; 

- Autoclave. 

 

2.2.2Análises Físico-químicas 

 

Foram realizadas as análises físico-químicas de pH, acidez, densidade, 

determinação de gordura, sólidos totais e sólidos desengordurados, seguindo os 

métodos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), Instrução Normativa Nº 68 

(BRASIL, 2006) e Tronco (2008). 

 

2.2.2.1 Determinação de Acidez 
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Método: Para a análise de acidez, foi colocado em um becker de 100 mL, 10 

mL da amostra de leite, adicionando a esta, 04 a 05 gotas de indicador de acidez 

(fenolftaleína) homogeneizando a amostra e então realizou-se a titulação com 

solução Dornic (NaOH) até o ponto de viragem, quando a amostra apresentou 

coloração rósea, foi feita a leitura do volume gasto. O resultado foi expresso em g 

ácido lático/100 mL (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; BRASIL, 2006).  

Caso seja utilizada uma bureta normal proceder da seguinte maneira: cada 

0,1 ml de solução equivale a 1°D. Cada °D equivale a 0,01% em ácido lático 

(TRONCO, 2008). 

Materiais: 

- Solução de NaOH a 0,1 N; 

- Solução de Fenolftaleína a 1%; 

- Pipetas volumétricas de 10 ml; 

- Erlenmeyer de 125 ml ou copo de Becker; 

- Buretas ou acidímetro Dornic. 

 

2.2.2.2 Determinação de Densidade 

 

Método: A densidade foi determinada pelo uso do lactodecímetro calibrado à 

15ºC e pela tabela de correção. Durante o procedimento 500 mL de amostra foi 

colocada em uma proveta de capacidade correspondente, em seguida o 

lactodensímetro foi inserido na amostra dentro da proveta, a estabilização da 

densidade e temperatura do leite foi aguardada. A leitura foi feita na altura do nível 

do leite (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; BRASIL, 2006).  

É essencial observar a temperatura sempre que possível e fazer a leitura da 

densidade a 15ºC. Pode-se fazer a correção para 15ºC acrescentando à leitura 

0,0002 para cada grau acima de 15ºC ou subtraindo 0,0002 para cada grau abaixo. 

Não deverão ser feitas leituras de densidade em amostras com temperatura inferior 

a 10ºC ou superior a 20ºC (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; BRASIL, 2006).  

 Materiais: 

- Proveta de 500ml; 

- Termolactodensímetro. 
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2.2.2.3 Determinação de Gordura 

 

Método: Para a realização da determinação de porcentagem de gordura, 

foram colocadas 10 mL de H2SO4 (ácido sulfúrico) no butirômetro de Gerber. Em 

seguida foi adicionado 11 mL de leite no butirômetro e 1 mL de álcool amílico, o 

aparelho foi fechado em seguida com rolha apropriada. Depois de homogeneizada, 

a solução foi aquecida a 65 – 70 °C por 5 minutos, para depois ser centrifugada por 

5 minutos. A leitura foi feita via escala do próprio aparelho do teor de gordura 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; BRASIL, 2006). 

Materiais: 

- Butirômetro Gerber; 

- Pipeta volumétrica de 11 mL; 

- Pipeta graduada de 1 mL e 10 mL; 

- Centrífuga; 

- Ácido sulfúrico PA; 

- Álcool isoamílico; 

- Banho-maria. 

 

2.2.2.4 Determinação de Sólidos Totais 

 

Método: Foi determinado utilizando-se o disco de Ackermann, onde é preciso 

medir a densidade e a matéria gorda. Com o auxílio do disco de Ackermann, uma 

seta indicou o valor do extrato seco total (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; 

BRASIL, 2006). 

Materiais: 

- Disco de Ackermann; 

- Resultado da densidade; 

- Resultado da gordura. 

 

2.2.2.5 Determinação de Sólidos Desengordurados 

 

Método: Foi obtido através da diferença do extrato seco total pelo percentual 

de gordura (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; BRASIL, 2006). 

Materiais: 
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- Resultado do extrato seco total; 

- Resultado da gordura. 

 

2.2.2.6 Análise de pH 

 

Método: Para realizar a medição do pH, foi utilizado um pHmetro 

(potenciômetro) devidamente calibrado com solução tampão 4,0 e 7,0, seguindo as 

instruções do manual do fabricante. Para a realização das seguintes medidas usou-

se 15 mL da amostra de leite sem diluição (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008; 

BRASIL, 2006). 

Materiais: 

- Medidor de pH (pHmetro);  

- Béquer. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.3.1 Perfil do Produtor de Leite 

 

Com relação aos resultados do questionário aplicado aos produtores de leite, 

observou-se que os estabelecimentos rurais apresentavam, em sua maioria, perfil 

compatível com o da agricultura familiar, típica de pequenos produtores. Entre os 

produtores, 40% têm o volume diário de produção entre 51 a 100 litros, considerado 

pequeno (Figura 4). 

 

Figura 4 - Volume diário de produção (% de produtores) 

 

 Fonte: O autor (2019). 
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São Luiz Gonzaga faz parte da Mesorregião Noroeste, que se destaca na 

produção de leite no Rio Grande do Sul por ser a maior produtora em volume (IBGE, 

2017). A EMATER/RS (2017), ao realizar sua pesquisa para elaboração do Relatório 

socioeconômico da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul, demonstrou que 

a grande maioria dos produtores produz até 100 litros por dia, totalizando 24.632, o 

que equivale a 37,8% dos produtores. Por outro lado, apenas 11.831 produtores 

(18,1%) produzem mais do que 300 litros/dia.  

Oliveira (2017) ao caracterizar a atividade leiteira do Curimataú Ocidental da 

Paraíba constatou que o volume médio diário de leite das propriedades era de 82,20 

litros e Almeida (2015), ao identificar o perfil sociocultural de produtores de leite 

bovino do município de São Bento do Una (PE), constatou que 52,54% dos 

produtores possuíam uma produção média diária de até 100 litros de leite, 

resultados muito semelhantes ao deste trabalho. Apesar da diferença de clima e 

vegetação das regiões, podemos observar que a atividade leiteira ainda é 

caracterizada como típica de pequenos produtores.  

O destino predominante da produção é a venda do leite cru para indústrias, 

queijarias e cooperativas (70%) (Figura 5). A venda de leite para estabelecimentos 

que são fiscalizados garante que o alimento comercializado seja inócuo e não 

ofereça riscos para a saúde do consumidor. 

É importante ressaltar que existe a produção de leite que é vendida de porta 

em porta e também utilizada na produção de derivados caseiros, merecendo 

atenção por parte das autoridades, pois não passa por fiscalização, pode estar 

contaminada com microrganismos patogênicos e há risco de causar contaminação 

cruzada.  

Resultado semelhante foi encontrado por Silva et al. (2008) no município de 

Belém do Brejo do Cruz – PB, onde 65% dos produtores entrevistados responderam 

que destinam sua produção para indústria de laticínios. A mesma realidade foi 

encontrada pela EMATER/RS (2017), ao realizar o Relatório socioeconômico da 

cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul, que verificou que os responsáveis 

pela produção de quase todo volume de leite (92,3%) são os produtores que 

vendem leite cru para indústrias somados aos que processam leite em agroindústria 

própria.  
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Figura 5 - Destino predominante da produção de leite (% produtores) 

 

  Fonte: O autor (2019). 

 

Com relação ao preço recebido pelo leite, 60% dos produtores afirmaram que 

o preço do leite é fixado de acordo com a qualidade (Figura 6). A bonificação de 

acordo com a qualidade é um incentivo para que os produtores vendam um leite de 

qualidade, com baixas contagens microbianas e para que sigam as Boas Práticas de 

Ordenha, o que gera retorno para a indústria e consumidor. As várias peculiaridades 

de cada indústria e de cada região devem ser consideradas.  

Valores diferentes foram encontrados por Melo e Teixeira (2017) e Sousa et 

al. (2011) quanto a bonificação por qualidade do leite, 83% e 81,03% dos produtores 

respectivamente afirmaram não receber qualquer benefício caso o leite 

apresentasse melhor qualidade higiênico-sanitária. 

 

Figura 6 - Bonificação por qualidade 

 

Fonte: O autor (2019). 
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A grande maioria dos produtores (90%) afirma que a atividade leiteira não é a 

única fonte de renda da propriedade (Figura 7). A atividade leiteira ainda é 

caracterizada como típica de pequenos produtores, com pequena produtividade e 

devido a essa realidade, ocorre pouco investimento. As atividades diversificadas nas 

propriedades fazem com que a produção leiteira não receba a atenção e dedicação 

que necessita. 

Júnior (2014), ao verificar o perfil dos produtores de leite do Corede Produção 

observou que 76,6% dos produtores afirmaram que a pecuária de leite era a 

principal fonte de renda da propriedade. 

 

Figura 7 - Fonte de renda da propriedade 

 

 Fonte: O autor (2019). 
 

A maior dificuldade enfrentada na atividade (70%) é o descontentamento com 

o preço recebido pelo leite (Figura 8). O baixo valor recebido pelo leite é uma grande 

dificuldade, o que faz com que os produtores se dediquem a outras atividades que 

oferecem maior retorno econômico. A falta de mão de obra nesta atividade também 

é uma dificuldade, já que a retirada de leite merece muita atenção por parte dos 

produtores e de tempo disponível. A falta de descendentes é um fator que causa 

preocupação, já que os produtores têm idade avançada e precisam de 

descendentes que sigam na atividade.   

Almeida (2015) verificou resultados semelhantes em seu estudo no município 

de São Bento do Una (PE), onde as principais dificuldades apontadas foram: baixo 

preço de venda do leite (88,88%), altos custos de produção (77,77%) e dificuldade 

de encontrar mão de obra (74,07%).  
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Figura 8 - Maiores dificuldades enfrentadas na atividade (%) 

 

 Fonte: O autor (2019). 

 

A predominância é de ordenhadeiras do tipo balde ao pé (90%), talvez por se 

tratarem de pequenos produtores a ordenhadeira canalizada ficaria inviável (Figura 

9), porém, 100% dos produtores possuem resfriador de expansão direta, 

provavelmente por ser uma exigência da Instrução Normativa nº 77 (BRASIL, 2018) 

o leite atingir a temperatura máxima de 4,0°C (quatro graus), em até três horas. 

Sabe-se que o Brasil conta com falta de instalações e equipamentos 

adequados, mas neste caso, é preciso levar em consideração o fato de que o 

pequeno produtor não tem condições suficientes para investir em equipamentos 

mais tecnológicos. Um ponto positivo é que nenhum dos produtores realiza ordenha 

manual, reduzindo assim as contagens microbianas.  

Uma realidade semelhante foi encontrada por Werncke (2016) no sul de 

Santa Catarina, onde o armazenamento e o resfriamento do leite são realizados em 

tanques de expansão (82%) ou em tanques de imersão (18% das propriedades). 

Com relação ao tipo de ordenhadeira, Melo e Teixeira (2017) verificaram que 71% 

das propriedades analisadas utilizam o sistema de ordenha tipo balde ao pé, 

enquanto 16,67% utilizam a ordenha manual no rebanho e 12,33% utilizam ordenha 

tipo espinha de peixe.  

 

 

 

 

 

70%

20%

10%

Descontentamento com o preço 
recebido 

Falta ou deficiência de mão de obra 

Falta de descendentes ou 
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Figura 9 - Tipo de Ordenhadeira 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

O levantamento do perfil dos produtores constatou que 80% trabalham há 

mais de 20 anos com leite e 80% dos participantes tem idade superior a 50 anos 

(Figura 10), constatando a predominância de produtores mais antigos nesta 

atividade. Assemelhando-se aos dados apresentados por Oliveira (2017), onde a 

idade média observada é de 50,8 anos, sendo a idade mínima de 20 anos e idade 

máxima de 66 anos.  

A falta de produtores jovens na atividade é um fator preocupante, já que a 

produção de leite necessita continuar e os produtores com idade avançada acabam 

não conseguindo continuar trabalhando com a mesma energia de quando eram 

jovens e pensam em abandonam a atividade. 

 

Figura 10 - Tempo na atividade x Idade 

 

 Fonte: O autor (2019). 
 

Quanto ao padrão racial das vacas, 60% dos produtores entrevistados 

demonstraram preferência pelos animais mestiço Holandês x Jersey (Figura 11). 
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Segundo Neto et al. (2013), este cruzamento é conhecido por produzir leite com 

maior concentração de sólidos, em especial gordura, porém, as vacas puras 

Holandês apresentam maior produção de leite. 

 

Figura 11 - Padrão racial das vacas (%) 

 

 Fonte: O autor (2019). 
 

O questionário contava com uma pergunta relacionada à existência de 

aquecimento de água para limpeza de equipamentos, sendo que 90% afirmam 

possuir (Figura 12). De acordo com Nero e Cruz (2017), a água destinada para o 

consumo dos animais e para lavagem de utensílios pode ser fonte de transmissão 

de microrganismos patogênicos, devendo ser potável, livre de patógenos e 

contaminação fecal, além de ser constantemente monitorada quando à sua 

qualidade microbiológica. 

 

Figura 12 - Existência de aquecimento de água para limpeza de equipamentos 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Já 60% declararam que o local da ordenha é o estábulo (Figura 13), pois a 

produção diária de leite é pequena nos estabelecimentos e o investimento para 
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construir uma sala de ordenha seria alto. O estábulo não é o local ideal para 

ordenha, pois há falta de higiene adequada e faz com que a qualidade do leite seja 

baixa e as contagens microbianas altas.  

De acordo com Tronco (2008), nos estábulos a atmosfera está sempre cheia 

de microrganismos procedentes de excrementos, palhas e alimentos, sendo que, os 

excrementos animais são ricos em microrganismos diversos e é um foco de 

enterobactérias, como a Escherichia coli e outros coliformes. 

 

Figura 13 - Local de ordenha 

 

 Fonte: O autor (2019). 

 

Todos os envolvidos afirmaram seguir as Boas Práticas de Ordenha (100%), 

porém, 70% dos produtores não fazem o pré-dipping, 60% não realizam o pós 

dipping, 100% desprezam os três primeiros jatos e 40% não realizam o teste CMT 

para verificar mastite em animais (Tabela 3). De acordo com Rosa et al. (2014), para 

o diagnóstico de mastite subclínica é realizado, geralmente, o Califórnia Mastite 

Teste (CMT) e a contagem de células somáticas (CCS). Este é um teste comum e 

de fácil realização, sendo necessário utilizar uma raquete própria e a solução CMT 

para fazê-lo, que podem ser facilmente adquiridos em lojas agropecuárias.  

A mastite é uma infecção da glândula mamária causada principalmente por 

bactérias. Os sintomas incluem diminuição da produção de leite, aumento do 

número de leucócitos no leite, composição e aparência do leite alterada, aumento da 

temperatura corporal e quartos mamários vermelhos, quentes e inchados. Muitas 

vezes as vacas têm mastite sem sintomas clínicos óbvios: mastite subclínica. 

Quando apresenta sinais evidentes ela é chamada de mastite clínica (HANSEN, 

2004).  

40%

60%

Sala de ordenha

Estábulo  
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O pré-dipping é um procedimento de desinfecção dos tetos que acontece 

antes da ordenha e tem como objetivo a prevenção da mastite ambiental. Este 

consiste na imersão dos tetos em solução desinfetante, podendo ser utilizada 

solução de iodo (0,25%), solução de clorexidine (de 0,25 a 0,5%) ou ainda de cloro 

(0,2%). Todo o teto, e não apenas a sua ponta, deve estar imerso na solução 

desinfetante. Depois da aplicação a solução deve agir por 30 segundos e então, os 

tetos devem ser secos com papel toalha (ROSA et al., 2014). 

O pós-dipping é o procedimento de imersão dos tetos em solução 

desinfetante glicerinada, sendo geralmente utilizada solução de iodo (0,5%), de 

clorexidine (de 0,5 a 1,0%) ou de cloro (de 0,3 a 0,5%). Esse procedimento gera a 

proteção dos tetos contra os agentes infecciosos causadores da mastite, formando 

uma película e é aplicado logo após o final da ordenha. A solução deve ser aplicada 

cuidadosamente em todo o teto e não apenas na sua ponta (ROSA et al., 2014). 

Os produtores afirmaram seguir as Boas Práticas de ordenha, mas os 

resultados demonstram o contrário. É possível observar que a informação sobre 

Boas Práticas de Ordenha precisa chegar até os produtores para que a qualidade 

seja melhorada. O pré-dipping e o pós dipping são extremamente importantes para a 

sanidade das vacas, pois controlam a mastite, não realizar os testes prejudica 

fortemente a qualidade do produto e as vacas.  

Werncke (2016) obteve resultados semelhantes em seu estudo com 

propriedades leiteiras no sul de Santa Catarina, poucos produtores utilizavam 

técnicas de manejo recomendadas para a ordenha, como pré-dipping (25%), pós-

dipping (49%), ordenha em separado dos primeiros jatos de leite (60%) e Califórnia 

Mastitis Test (CMT) (51%).  

 

Tabela 3 - Variáveis qualitativas para aspectos da caracterização das Boas Práticas 

de Ordenha 
(continua) 

Variáveis Total Porcentagem % 

Seguem as Boas Práticas de Ordenha  
Sim  
Não  
 
Realizam o pré-dipping 
Sim 
Não  

 
100 
0 
 

 
30 
70 
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(conclusão) 

Variáveis Total Porcentagem % 

Realizam o pós-dipping 
Sim  
Não 
 

 
40 
60 

 

Despreza os três primeiros jatos  
Sim  
Não 
 
Realizam teste CMT da Mastite 
Sim  
Não  

 
100 
0 
 
 

60 
40 

 Fonte: O autor (2019). 

 

É essencial seguir as Boas Práticas de Ordenha para manter animais 

saudáveis, reduzir a contaminação microbiana do leite e alcançar uma eficiência boa 

de trabalho. Pelas informações passadas pelos produtores, a grande maioria diz 

filtrar o leite antes de chegar ao resfriador (80%), já 90% lavam as mãos e também 

as tetas das vacas antes de começar a ordenha e somente 50% usam proteção no 

cabelo quando estão ordenhando (Tabela 4). Almeida (2015) verificou que 29,63% 

dos produtores que participaram de sua pesquisa realizavam a lavagem dos tetos 

das vacas.  

 

Tabela 4 - Variáveis qualitativas para aspectos da caracterização das Boas Práticas 
de Ordenha 

Variáveis Total Porcentagem % 

Realiza filtragem do leite antes de chegar ao 
resfriador 
Sim  
Não  
 
Realiza lavagem das mãos antes de começar 
a ordenha 
Sim 
Não  
 
Realiza lavagem das tetas das vacas antes de 
começar a ordenha 
Sim 
Não 
 
Utilizam proteção no cabelo durante a 
ordenha 
Sim  
Não 

 
 

80 
20 
 
 
 

90 
10 
 
 
 

90 
10 
 
 
 

50 
50 

Fonte: O autor (2019). 
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A ordenha em condições precárias de higiene, sem desinfecção das mãos do 

ordenhador, bem como sem desinfecção do úbere, a utilização de panos sujos e 

pressão inadequada sobre os tetos favorecem ocorrência de inflamação como a 

mastite (GERMANO; GERMANO, 2011).   

Todos os 10 participantes fazem parte de uma associação e 90% dos 

produtores afirmam que traz benefícios (Figura 14), já que todos podem usufruir dos 

bens conquistados pela organização e somam forças para enfrentar os desafios do 

cotidiano no campo. 

 

Figura 14 - Fazer parte de uma associação traz benefícios? 

 

 Fonte: O autor (2019). 
 

Já 90% afirmaram possuir assistência técnica. A assistência técnica da 

EMATER/RS é essencial neste meio e ajuda muitos produtores diariamente, porém, 

com o grande número de propriedades, os profissionais não conseguem dar a 

atenção necessária para todos. Diante desta realidade, a universidade pode auxiliar 

passando conhecimento para a comunidade que necessita.  

Melo e Barros (2014) em sua pesquisa obtiveram resultados diferentes, 

constatando que a grande maioria dos produtores entrevistados, 63,12%, não tem 

acesso à assistência técnica.  

 

2.3.2 Análises Físico-químicas 

 

Os resultados das análises físico-químicas de Matéria gorda, Densidade, 

Acidez titulável, pH, Sólidos totais e Sólidos não gordurosos são encontrados na 

Tabela 5. 
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Tabela 5 - Valores médios das características físico-químicas das amostras de leite 

Fonte: O autor (2019).  

 

Com relação à matéria gorda, 80% das amostras analisadas atendem aos 

requisitos impostos pela legislação. Segundo o MAPA, instrução normativa nº 76 

(BRASIL, 2018), o teor de matéria gorda deve ser de no mínimo 3,0 g /100 g, sendo 

assim, a amostra G e a J estão fora dos padrões exigidos pela legislação (Tabela 5). 

A gordura é o componente que mais varia e é de extrema importância para 

obtenção de derivados do leite. Segundo Carvalho (2000), o que diminui o teor de 

gordura no leite é: alta proporção de concentrados na dieta, baixo teor de fibra de 

detergente neutro efetiva (menor que 21% na MS), alto teor de carboidratos não 

estruturais, alto teor de gordura insaturada na dieta, alimentos muito moídos ou de 

rápida degradação ruminal, subprodutos fibrosos em substituição a volumosos, 

fornecimento de mais de 3,0 kg de ração por refeição, estresse térmico, mudanças 

bruscas na dieta, sem adaptação e utilização de ionóforos. 

Pereira et al. (2010) ao fazer a caracterização físico-química do leite cru 

comercializado no município de Lavras – MG obteve resultados semelhantes ao 

desta pesquisa para o teor de gordura. Duas amostras ficaram com valores abaixo 

do permitido pela legislação, 2,93% e 2,83%.   

Com relação à densidade, segundo o MAPA, instrução normativa nº 76 

(BRASIL, 2018), a densidade deve estar entre 1,028 a 1,034 g/mL, sendo assim, 

todas as amostras ficaram dentro dos padrões exigidos pela legislação (Tabela 5). 

Silva (2017) em sua pesquisa de avaliação da qualidade do leite cru produzido no 

 

ANÁLISES 

AMOSTRAS  

Requisitos A B C D E F G H I J 

Matéria Gorda  
(g /100g) 

3,50  4,00  5,90        4,10 3,80  4,05  2,75 5,30        5,85        2,50 mín. 3,0 

Densidade 
relativa a 15/15°C 
g/mL  

1,0284   1,0324 1,0317            1,0306           1,0296        1,0306           1,0284   1,0292     1,0306        1,0322              1,028 a 
1,034 

Acidez titulável (g 
ácido lático/100 
mL) 

0,165  0,210             0,175        0,160  0,180          0,180            0,170     0,150  0,155  0,175       0,14 a 0,18 

pH 6,62   6,51 6,61     6,65    6,61     6,61     6,69        6,81           6,79            6,69       - 

Sólidos Totais 
(g/100g) 

11,56     13,16                    15,27                            12,83                12,22         12,68             10,72 13,92                       14,87                         11,31     mín. 11,4 

Sólidos 
Desengordurados 
(g/100g) 

8,06   9,16                         9,37                            8,73                8,42      8,58        7,97 8,62            9,02                      8,81                   mín. 8,4 
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município de Areia- PB obteve resultados abaixo daquele preconizado pela Instrução 

Normativa, entre 1,023 a 1,025. Em relação às densidades, Pereira et al. (2010) 

obteve resultados semelhantes, todas as 10 amostras analisadas de leite cru no 

município de Lavras - MG encontraram-se dentro dos padrões.  

Para a análise de acidez titulável, a legislação pede que os resultados fiquem 

entre 0,14 a 0,18 g ácido lático/100 mL. A amostra B se encontra fora dos padrões 

exigidos pela legislação (BRASIL, 2018), apresentando 0,21 de acidez titulável 

(Tabela 5). De acordo com Rodrigues et al. (1995), a acidez titulável pode variar de 

15 a 18°D, indicando que o leite é normal (fresco), sendo que acidez ± 20 indica que 

o leite é ligeiramente ácido e não resiste ao aquecimento a 110°C.  

Mendonça et al. (2009) demonstrou em sua pesquisa que sete amostras 

(35%)foram tituladas como ácidas, número consideravelmente alto. Melo et al. 

(2018) encontrou valores variando entre 13,60ºD a 20,66ºD, sendo que a amostra 

AN1, retratou um valor de acidez muito elevado, de 20,66ºD e a S3 apresentou uma 

alcalinidade muito  elevada, de 13,60ºD.  

Quanto ao pH, a amostra B obteve um resultado menor comparado com as 

outras amostras (6,51) (Tabela 5). Segundo Rodrigues et al. (1995), o pH do leite 

normal (fresco) pode variar de 6,6 a 6,8, sendo que o leite com pH variando de 6,5 a 

6,6 é ligeiramente ácido(leite do princípio da lactação, leite com colostro, leite em 

início de processo de fermentação). 

Melo et al. (2018) em sua pesquisa encontrou resultados distintos aos deste 

trabalho para pH, os valores variaram em torno de 6,01 a 7,09, sendo que das 10 

amostras avaliadas duas apresentaram uma alcalinidade elevada (6,98 e 7,09) e 

duas apresentaram uma acidez elevada (6,41 e 6,01).  

Com relação ao Extrato Seco Desengordurado, os resultados variam entre 

7,97 e 9,37. Com as análises de Extrato Seco Total os resultados se encontram 

entre 10,72 a 15,27. A legislação permite que o leite cru refrigerado tenha no mínimo 

8,4 g/100 g de sólidos não gordurosos e 11,4 g/100 g de sólidos totais, sendo assim, 

as amostras A e G ficaram fora dos padrões exigidos para sólidos não gordurosos e 

as amostras G e J ficaram fora dos padrões exigidos para sólidos totais (BRASIL, 

2018) (Tabela 5). 

Mattos et al. (2010) ao avaliar qualidade do leite cru produzido na região do 

agreste de Pernambuco, em 53 propriedades, obteve resultados similares ao deste 
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estudo, com resultados variando entre 10,5 a 12,49 para a análise de Extrato Seco 

Total e entre 7,63 a 8,74 para Extrato Seco Desengordurado.  

 

2.3.3 Análises Microbiológicas 

 

Com relação aos resultados das análises para a contagem total de 

microrganismos (Contagem Padrão em Placas – CPP), verificaram-se valores 

variando entre 1,78x104 a 4,8x106 UFC mL (Tabela 6). Segundo a instrução 

normativa nº 62 (BRASIL, 2011), o limite é de 1,0x105 UFC mL. 

As amostras C, G e H se encontram dentro dos requisitos impostos pela 

legislação, as demais se encontram fora dos padrões exigidos pela legislação 

(BRASIL, 2011). Baixas contagens microbianas indicam que o produtor está 

seguindo as Boas Práticas de Ordenha corretamente e que seu produto é de 

qualidade. O alimento com altas contagens pode oferecer risco à saúde dos 

consumidores, que estão cada vez mais exigentes com relação à segurança dos 

alimentos que consomem diariamente.  

Trindade et al. (2018) encontrou resultados elevados para Contagem Padrão 

em Placas, variando de 3x104UFC/mL a 8x108 UFC/mL em sua pesquisa. Já 

Sequetto et al. (2017) ao avaliar a qualidade microbiológica de leite cru refrigerado 

obtido de propriedades rurais da zona da mata mineira observou que  a variação nas 

contagens de bactérias aeróbias mesófilas nas amostras coletadas em tanques 

individuais e com ordenha mecânica foi de 1,89x103 UFC/mL a 2,09x106 UFC/mL.  

Para os coliformes não há padrão estabelecido para leite cru refrigerado, 

somente para leite pasteurizado, porém, as altas contagens podem indicar 

deficiências nas práticas de higiene na ordenha. Os resultados para Coliformes 

Totais ficaram entre 28 a >1100 NMP/mL e os valores para Coliformes 

Termotolerantes variaram entre <3,0 a >1100 NMP/mL (Tabela 6).  

Resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho foram observados 

por Silva e Seixas (2016), para coliformes totais os resultados variaram de 15 a 

>2400 NMP/mL, sendo que 75,0% apresentaram contagens de >2400 NMP/mL e 

para coliformes termotolerantes os resultados variaram de 9 a >2400 NMP/mL.  

De acordo com Brito e Brito (2001), a contaminação microbiana prejudica a 

qualidade do leite, reduz o tempo de prateleira do leite fluido e derivados lácteos, 

interfere na industrialização e pode colocar em risco a saúde do consumidor. O 
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ambiente do estábulo e da sala de ordenha, a saúde e higiene da vaca e os 

procedimentos usados para limpeza e desinfecção dos equipamentos de ordenha, 

tanque de refrigeração e utensílios, são importantes fatores para diminuir a 

contaminação microbiana do leite cru. 

Na análise estatística para comparação de médias, os produtores C, G e H 

não diferem estatisticamente entre si (p>0,05), mas diferem dos produtores A, B, D, 

E, F, I e J (p<0,05). Os produtores A, F e J não diferem entre si (p>0,05).  O produtor 

A não difere dos produtores B, F e J (p>0,05).    

 

Tabela 6 - Valores médios das características microbiológicas de leite cru refrigerado 

AMOSTRAS 

CPP 

UFC/mL 

Coliformes Totais 

NMP/mL 

Coliformes 

Termotolerantes NMP/mL 

A 2,15x106 
bc

 290 210 

B 1,73x106 
b 28 93 

C 9,8x104 
a >1100 <3,0 

D 4,8x106 
e >1100 3.6 

E 3,73x106 
d >1100 <3,0 

F 2,7x106 
c 28 <3,0 

G 1,78x104 
a 43 <3,0 

H 6,63x104 
a >1100 6.1 

I 3,84x106 
d 210 >1100 

J 2,9x106 
c >1100 290 

C.V. % 12.92 - - 

Média Geral 2,2x106 - - 

Limite  1,0 x 105 - - 

Fonte: O autor (2019). 
Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados das análises realizadas no leite demonstram a necessidade de 

ações corretivas na obtenção do leite cru, buscando a adequação às normas legais 

e as Boas Práticas de Ordenha para a preservação da qualidade do produto.   

Espera-se que com os resultados obtidos a pesquisa possa beneficiar os 

produtores, os quais poderão utilizá-la para orientá-los, melhorando a qualidade do 

seu produto cada vez mais. Para melhoria da qualidade é preciso que haja 

assistência técnica regular, investimento na atividade leiteira e treinamento sobre 

Boas Práticas na Ordenha com os produtores. 

Finalizando, cabe ressaltar a importância dos requisitos mínimos de qualidade 

para garantir a segurança dos alimentos, a estabilidade de produtos 

comercializáveis, e consequentemente, a satisfação das necessidades nutricionais.  

As Boas Práticas de Ordenha poderão interferir de forma positiva na obtenção 

do produto final ao consumidor. Atos simples como o de higienizar o úbere antes da 

ordenha, manter equipamentos em boas condições de uso, realizar limpeza da sala 

de ordenha, lavar as mãos, usar roupas limpas e resfriar o leite até atingir a 

temperatura correta ajudam a melhor a qualidade do produto obtido. 

Posteriormente, todos os resultados obtidos neste trabalho serão repassados 

à EMATER/RS, para que saibam a realidade e os desafios da atividade leiteira no 

município, e para que assim seja possível desenvolver atividades para melhoria da 

qualidade do leite.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

  

Questionário para os produtores 

1. Nome: 

2. Sexo:  

3. Idade:  

4. Há quanto tempo trabalha com leite: 

 

 

Destino predominante da produção 
Vendem leite cru para indústrias, cooperativas ou queijarias  

Processam leite em agroindústria própria legalizada  

Comercializam leite cru diretamente p/ consumidores  

Comercializam derivados lácteos de fabricação caseira  

Produzem leite apenas p/ o consumo familiar  

Dão outros destinos à produção de leite  

 

Volume diário de produção 
Até 50 litros por dia   

Entre 51 e 100 litros por dia  

Entre 101 e 150 litros por dia  

Entre 151 a 200 litros por dia  

Entre 201 e 300 litros por dia  

Entre 301 e 500 litros por dia  

Entre 501 e 1.000 litros por dia  

 

Padrão racial das vacas 
Raça Holandesa  

Raça Jersey  

Raça Gir  

Cruzamentos Holandesa x Jersey  

Cruzamentos raças leiteiras x raças zebuínas  

Outras raças e cruzamentos  
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Tipo de ordenhadeira 
Possuem ordenhadeira balde ao pé - de tarro  

Possuem ordenhadeira com transferidor de leite  

Possuem ordenhadeira canalizada  

Não possuem ordenhadeira - ordenha manual  

 

Tipo de resfriador  
Possuem resfriador de expansão direta  

Possuem resfriador de imersão - de tarros  

Usam outro tipo de equipamento, ou não resfriam o leite  

 

Existência de aquecimento de água 

 

Possuem aquecimento de água para limpeza dos equipamentos 

SIM NÃO 

 

 

 

 

 

Assistência técnica 

 

Possuem algum tipo de Assistência técnica 

SIM NÃO 

 

 

 

 

 

Onde fazem a ordenha? 

Sala de ordenha 
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Estábulo  

 

 

 

Boas Práticas na Ordenha 

 

Segue as boas práticas na ordenha? 

SIM NÃO 

 

 

 

 

 

Remuneração SIM NÃO 

 

O preço do leite é fixado de acordo com a qualidade   

 

 

 

Práticas de higiene utilizadas SIM NÃO  

Você lava a teta da vaca antes da ordenha?    

Despreza os 3 primeiros jatos?   

Você realiza o teste CMT (mastite) nos animais?    

Você lava as mãos antes de começar a ordenha?   

Você usa touca ou boné quando está ordenhando?    

Realiza Pré-dipping?   

Realiza Pós-dipping?   

Realizam a filtragem do leite antes de chegar ao resfriador?    

A atividade leiteria é a única fonte de renda da propriedade?   

 

Maiores dificuldades enfrentadas para produção e comercialização de leite 
Falta ou deficiência de mão de obra  
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Descontentamento em relação ao preço recebido pelo leite  

Falta de descendentes ou desinteresse deles na atividade  

Reduzida escala de produção  

Deficiência na qualidade do leite  

Dificuldades em atender as exigências das indústrias  

Restrição no fornecimento de energia elétrica  

Tamanho reduzido ou inaptidão da propriedade p/a atividade  

Precariedade das estradas para coleta do leite  

Dificuldade de acesso ao crédito  

 

 

 

Fazer parte de uma associação de produtores traz 

benefícios? 

SIM NÃO 

 

 

 

 

 

 


