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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi caracterizar a qualidade do leite produzido na microrregião de 

São João del Rei quanto a qualidade do leite. Foi realizado em 212 propriedades rurais no 

período de fevereiro a abril de 2014.  As coletas foram realizadas durante a estocagem de 

leite no tanque, e uma vez ao mês.  As análises das amostras de leite foram realizadas em 

laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) . Das propriedades entrevistadas, 68% apresentaram a contagem de células 

somáticas (CCS) do leite menor que 600xmil/mL e 44,8% a CBT menor que 

600xmil/mL. Os produtores que possuem tanque de expansão representam 76% do total, 

os com tanque de imersão 2%, e 22% não refrigeram o leite . A média de CBT é menor 

nas propriedades que utilizam tanque de expansão. O cenário por volume é heterogênio, 

encontra-se propriedades desde com 3 litros de leite/dia, 50L, 100L, 500L até 1000L 

diários. As propriedades que estão com uma media diária de leite inferior à de 100 litros 

diários representam 48% do total. Observa-se uma tendência no aumento de CCS 

proporcionalmente ao aumento de volume de leite. Com relação a CBT, há tendência é de 

diminuição nas propriedades de maior volume.  A ordenha mecanizada acontece em 52% 

das fazendas, e nelas a média de CBT é menor e de CCS maior. A média de CBT quando 

se utiliza circuito fechado é menor.   

Palavras chave: boas práticas de ordenha, CBT, CCS, mastite, qualidade do leite 

 

 

 

  



7 

 

ABSTRACT 

 

The objective was to characterize the quality of the milk produced in the São João del Rei 

micro as the quality of milk. Was conducted on 212 farms in the period from February to 

April 2014. The samples were taken during storage of milk in the tank, and once a month. 

The analysis of milk samples were carried out in a laboratory accredited by the Ministry 

of Agriculture Livestock and Supply (MAPA). Of the interviewees properties, 68% had 

somatic cell count (SCC) of less milk 600xmil / mL and 44.8% the lowest CBT 600xmil / 

mL. Producers who have expansion tank represent 76% of the total, with the dip tank 2%, 

and 22% did not cool the milk. The average CBT is smaller properties using the 

expansion tank. The volume setting is heterogeneous, there is provided properties with 3 

liters of milk / day, 50L, 100L, 500L to 1000L per day. The properties that are with a 

daily average of less milk to 100 liters account for 48% of the total. There has been an 

increasing trend in the CCS proportion to the increase in milk volume. With respect to 

CBT, there tend to decrease in the bulk properties. The mechanized milking happens in 

52% of farms, and in them the average CBT is lower and higher SCC. The average CBT 

when using a closed circuit is small. 

 

Tags: good milking practices, CBT, CCS, mastitis, milk quality 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

A pecuária leiteira é uma atividade que gera emprego e renda de forma 

espacialmente descentralizada, estando disseminada em todas as regiões do país. No 

entanto, observa-se uma grande heterogeneidade no processo produtivo essencialmente 

em relação à adoção de processos e tecnologias. Este fato é claramente refletido na 

ampla variação da qualidade da matéria prima que chega às indústrias de laticínios 

(PEREIRA,2011). 

Este quadro nacional pode certamente ser extrapolado para Minas Gerais, que se 

destaca como o maior estado produtor de leite, onde inúmeras famílias vivem 

exclusivamente desta atividade (PEREIRA,2011). Neste aspecto a microrregião de São 

João Del-Rei não é exceção. Esta região, abriga concentrações de laticínios, entretanto, 

apresentam uma capacidade de processamento relativamente baixa, contrastando com o 

elevado número de fazendas de leite  

O setor leiteiro brasileiro apresenta problemas de eficiência produtiva e de               

qualidade da matéria prima e, por isso, perde em competitividade (Ribeiro et.al., 2000). 

No Brasil, o leite in natura apresenta, em geral, altas contagens de microrganismos 

aeróbios mesófilos e coliformes, indicando deficiência na higiene da produção (Bueno 

et al., 2004; Cordeiro et al., 2002; Santana et.al., 2001). A má qualidade do leite cru e 

por conseqüência, dos leites pasteurizados e esterilizados, assim como de derivados, 

está relacionada a fatores como deficiências no manejo e higiene da ordenha, índices 

elevados de mastite, manutenção e desinfecção inadequadas dos equipamentos, 

refrigeração ineficiente ou inexistente e mão de obra desqualificada, entre outros 

(Santana et al., 2001). 
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O elevado número de fazendas na região com produção diária de leite menor que 

50 e 100L/ dia, e a variação da qualidade da matéria prima associada ao manejo e 

tecnologia empregada, mostra a necessidade de novas pesquisas que podem contribuir 

para detecção de problemas relacionados à qualidade do leite cru da região. 

Objetivou-se com este trabalho, caracterizar o perfil do leite na microrregião de 

São João Del-rei - MG quanto à qualidade do leite. Para isto foi utilizado como 

parâmetro a Contagem de células somática (CCS) e a Contagem bacteriana total(CBT), 

associado a volume de leite diário e tipo de tecnologia empregada. 

 

  



10 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Importância do leite para a economia brasileira 

 

 

A importância que a atividade leiteira adquiriu no país é incontestável, tanto no 

desempenho econômico como na geração de empregos. O setor primário envolve cerca 

de cinco milhões de pessoas, considerando, em média, três pessoas trabalhando na 

produção de leite e os produtores, que segundo o IBGE/Censo Agropecuário (2011) 

somam 1,35 milhões. O valor bruto da produção de leite atingiu, em 2010, cerca de R$ 

23 milhões (CNA, 2011), que ajudam a movimentar a economia de pequenas e médias 

cidades. 

Considerando a renda líquida dos estabelecimentos rurais, as cadeias produtivas 

e as classes sociais, o leite é o único produto em que em todas as classes, a renda líquida 

está dividida de forma semelhante, de 34% nas classes A e B, 39% na Classe C e 27% 

nas classes D e E. Indicando que todo incentivo que se fizer para o leite vai atingir 

desde o pequeno ao grande produtor, conforme citado por Lopes (1997). 

Tradicionalmente o Brasil sempre foi um grande importador de produtos lácteos, 

chegando a registrar um déficit anual de quase meio bilhão de dólares no final da 

década de 90. A partir de 2004, com o cenário mundial favorável o País passou a fazer 

parte do mercado internacional, como exportador líquido de produtos lácteos. Com o 

aumento da renda da população brasileira, principalmente das classes C e D, o consumo 

de lácteos aumentou e a balança comercial voltou a ser negativa. Em 2011, até o mês de 

outubro, já importamos meio bilhão de dólares com 132.457 toneladas de produtos 

lácteos e exportamos aproximadamente US$ 100 milhões.  
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2.2. Produção Nacional 

 

Duas características são marcantes na pecuária de leite nacional. A primeira é 

que a produção ocorre em todo o território brasileiro, e a segunda é que não existe um 

padrão de produção. A heterogeneidade dos sistemas de produção é muito grande e 

ocorre em todas as Unidades da Federação. Existem propriedades de subsistência, sem 

técnica e produção diária menor que dez litros, até produtores comparáveis aos mais 

competitivos do mundo, usando tecnologias avançadas e com produção diária superior a 

60 mil litros(CNA, 2011). 

A produção brasileira de leite vem crescendo a taxas ao redor de 5% ao ano nos 

últimos anos e em 2010 produziu 30,7 bilhões de litros. Esse volume de leite é 

suficiente para que cada brasileiro tenha disponível diariamente 0,441 litros. Para 

atender o consumo recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 210 litros/ano ou 

0,575 litros/dia, o volume total da produção de leite deveria ser de 40 bilhões de litros, 

considerando a população brasileira constituída de 190,8 milhões de habitantes(CNA, 

2011). 

Em todas as regiões do País cresce a produção de leite, quando comparado com 

anos anteriores, exceto na Região Norte, que praticamente se mantém o volume, ao 

redor de 1,7 bilhão de litros. A maior região produtora de leite é a Sudeste, que produziu 

10,9 bilhões de litros, seguida pela Região Sul com 9,6 bilhões. O Centro-Oeste 

responde por 14,5% do leite brasileiro (4,4 bilhões de litros) e o Nordeste com produção 

de 4,0 bilhões de litros representa 13,0% do total. Nos últimos dez anos, o maior 

crescimento da produção ocorreu na Região Sul, que praticamente dobrou a quantidade 

produzida(CNA, 2011). 

O Censo Agropecuário 2006 do IBGE indica que no Brasil o universo de 

propriedades leiteiras um grande número de estabelecimentos produz pouco leite e um 
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percentual menor é responsável pela maior parte da produção nacional. Os 

estabelecimentos com produção diária inferior a 50 litros representam 79,7% do total e a 

participação  em relação à quantidade produzida é de 25,9% do volume brasileiro. A 

maior quantidade do leite brasileiro provém de sistemas com produção entre 50 e 200 

litros por dia e as propriedades com volumes maiores, acima de 200 litros/dia, 

representam 3,2% do total de produtores de leite do País e 35% do volume nacional. 

No País, verifica-se a existência de um grande número de estabelecimentos que 

desenvolvem a atividade leiteira, mas numa condição ainda precária. Alguns praticam 

um tipo de exploração muito aquém do que é a expectativa de um sistema de produção 

eficiente e sustentável, mesmo existindo no País tecnologias desenvolvidas e adaptadas 

às condições climáticas, capazes de mudar a situação. 

 

 

 

 

2.3. Produção regional – Microrregião de São João Del-Rei  

 

 

Dentro do estado, a exploração da pecuária leiteira para os municípios 

localizados na microrregião de São João Del-Rei configura-se como atividade produtiva 

fundamental. Dos 17 municípios que compõem essa microrregião, 14 têm a pecuária 

leiteira como atividade rural predominante (Siqueira et al., 2011). Em 2012 a produção 

ficou em 31683 mil litros (IBGE 2012). Além da inquestionável relevância econômica 

para esses municípios, a produção de leite é a atividade geradora de maior número de 

empregos na área rural, sendo de fundamental importância social, não somente como 

fonte de renda, mas também por fixar a população no campo. A relevância social da 

pecuária leiteira reside também no fato de ser atividade praticada majoritariamente em 

minifúndios e com grande participação de mão-de-obra familiar.  
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2.4. Avaliação da qualidade do leite 

 

Uma vez que o uso de tanques de expansão tem sido amplamente difundido, 

atendendo ao requisito de refrigeração, é importante conhecer a qualidade higiênica do 

leite armazenado nestas condições visto que é influenciada principalmente pelo estado 

sanitário do rebanho, manejo dos animais e dos equipamentos durante a ordenha, e a 

presença de microrganismos, resíduos de drogas e odores estranhos (Brito & Brito, 

1998). 

De acordo com Fonseca & Santos (2000) o leite para ser caracterizado como de 

boa qualidade deve apresentar as seguintes características sensoriais, nutricionais, 

físico-químicas e microbiológicas: sabor agradável, alto valor nutritivo, ausência de 

agentes patogênicos e contaminantes (antibióticos, adição de água e sujidades), reduzida 

contagem de células somáticas (CCS) e baixa carga microbiana. 

Estes parâmetros estão sendo cada vez mais usados para detectar falhas nas 

práticas de manejo e de obtenção do leite, servindo como referência na valorização da 

matéria-prima (Monardes, 1998). 

A qualidade higiênica do leite cru é uma das principais limitações para o 

processamento, rendimento e aceitabilidade de derivados lácteos, além de apresentar 

grande impacto econômico negativo na cadeia produtiva do leite. Desde o final da 

década de 90 as relações entre produtores e indústria foram ampliadas com a adoção de 

políticas de incentivo e incorporação de novas tecnologias com os objetivos de 

aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da matéria prima. A partir de então, 

aumentou as exigências relacionadas à qualidade do leite com a aprovação da Instrução 

Normativa n° 51 (Brasil, 2002), que ficou conhecida como Programa Nacional de 

Melhoria da Qualidade do Leite (PMNQL). Dentre suas principais características, a 
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Instrução Normativa 51 estabeleceu limites máximos para as contagens de células 

somáticas (CCS) e bacteriana total (CBT) e determinou a obrigatoriedade do 

resfriamento do leite na fazenda.  

Recentemente, a IN 51 foi revisada pela IN 62 (Brasil, 2011), a qual estabeleceu 

novos prazos para a implantação de limites legais de CCS e CBT do leite cru. De acordo 

com a IN51 (Brasil, 2002), os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem apresentar 

para leite cru refrigerado contagem bacteriana total (CBT) máxima de 1 milhão UFC/ 

mL, com redução gradativa a partir de 2008, com limite para leite de conjunto de 

300.000 UFC/mL em 2011. Para a contagem de células somáticas (CCS) foi 

estabelecido um padrão de 1 milhão células/mL, com um máximo de 400.000 cels/mL 

em 2011. Para a contagem de células somáticas (CCS) foi estabelecido um padrão de 1 

milhão células/mL, com um máximo de 400.000 cels/mL em 2011. A substituição da 

Instrução Normativa 51 pela de número 62, que entrou em vigor em 1°de janeiro de 

2012, veio com o objetivo de aumentar os prazos e limites de Contagem Bacteriana 

Total (CBT) e Contagem de Células Somáticas (CCS) . Na região sul, sudeste e centro-

oeste os limites passou a ser 600 mil/ml a partir de 1 de janeiro de 2012, e há um 

escalonamento de prazos e limites para a redução de CBT e CCS até 2016, para que 

chegue a 100mil/ml (CBT) e 400mil/ml (CCS), metas propostas pela IN51 para 2011, 

que se mostraram inviáveis na prática devido a discrepância da realidade do produtores 

de leite do Brasil. 

 

 

2.5. Carga microbiana do leite (CBT) 

 

 O principal parâmetro utilizado para se verificar a qualidade do leite é o 

seu perfil microbiológico, determinado principalmente pela forma de obtenção, 
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armazenamento e transporte. Grupos específicos de microrganismos são pesquisados 

para esse fim, como os aeróbios mesófilos, coliformes e psicrotróficos (Chambers, 

2002; Guimarães, 2002). 

Segundo Brito et al. (2003), a avaliação microbiológica é um parâmetro 

importante para a determinação da qualidade do leite cru, pois indica as condições de 

higiene em que o leite foi obtido e armazenado, desde o processo de ordenha até o 

consumo. 

Um leite de baixa qualidade microbiológica não se conserva por longos 

períodos mesmo sob refrigeração, principalmente pela sua contaminação por bactérias 

psicrotróficas formadoras ou não de esporos, que apesar de seu crescimento lento, 

produzem grandes quantidades de enzimas lipolíticas e proteolíticas que rapidamente 

alteram o produto. (Bishop & White, 1998; Craven & Macauley, 1993) 

A carga microbiana inicial está relacionada com a limpeza dos utensílios 

utilizados para retirada e transporte do leite. Deste modo, a higienização dos 

equipamentos e utensílios de ordenha são os principais fatores responsáveis pela 

produção de leite de alta qualidade. Estima-se que 95% dos problemas com altas 

contagens bacterianas estejam relacionadas a deficiências na limpeza e sanificação de 

utensílios e do sistema de ordenha e deficiências na higiene da ordenha (Fonseca & 

Santos, 2000). 

Altas contagens de bactérias podem comprometer o processamento do leite e 

seus derivados em função de problemas com acidificação e coagulação, produção de 

gás, aparecimento de gosto amargo, coagulação sem acidificação, aumento da 

viscosidade, alteração de cor e pela produção de sabores e odores indesejáveis (Lange & 

Brito, 2000). 
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Os níveis e tipos de microrganismos podem fornecer informações sobre as 

condições de higiene durante várias etapas da produção de leite na fazenda. Assim uma 

série de métodos microbiológicos são empregados para monitorar a qualidade higiênica 

de leite cru, incluindo: contagem total de mesófilos aeróbios, a contagem de 

microrganismos psicrotróficos, a contagem de microrganismos termodúricos e a 

contagem de coliformes (Jayarao et al., 2004). 

A contagem total de mesófilos aeróbios é o método mais comum para a 

avaliação da qualidade bacteriana do leite, e pode fornecer uma medida geral das 

condições de higiene na obtenção, estocagem e transporte do leite, porém, é um 

diagnóstico limitado para identificação da fonte de contaminação bacteriana. Já a 

contagem de microrganismos psicrotróficos é um método seletivo para estimar as 

bactérias que crescem e se multiplicam sob condições de refrigeração. Estes organismos 

podem gerar odores indesejáveis e off-flavor no leite e seus derivados. Muitas bactérias 

psicrotróficas podem produzir enzimas termoestáveis que sobrevivem à pasteurização e 

causando degradação e redução da vida útil de leite pasteurizado e produtos lácteos 

(Hayes & Boor, 2001). 

Os psicrotróficos são um grupo de microrganismos importante para indústria 

de laticínios sob o ponto de vista da deterioração. Com a adoção da refrigeração do leite 

desde a ordenha até seu recebimento nos laticínios, a substituição da microbiota de 

bactérias mesofílicas produtoras de ácido láctico por uma microbiota psicrotrófica 

produtora de enzimas tem sido favorecida e tem levado a diferentes alterações na 

qualidade do leite e de seus derivados (Almeida, 1998; Guimarães, 1998). 

A contagem de microrganismos termodúricos estima o número de bactérias que 

sobrevivem ao processo de pasteurização. As bactérias termodúricas têm sido 

associadas à deterioração do leite pasteurizado. Os microrganismos termodúricos estão 
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presentes principalmente das superfícies de equipamentos e utensílios de ordenha mal 

higienizados. Os coliformes são um grupo de microrganismos que se originam 

principalmente do ambiente da vaca. Contagens elevadas de coliformes indicam falta de 

higiene na ordenha e no ambiente da vaca (Reinemann et al., 2003). 

A Escherichia coli juntamente com Enterobacter aerogenes são os principais 

microrganismos pertencentes ao grupo coliforme, e suas presenças em alimentos devem 

ser analisadas sob dois aspectos: pertencem à família das Enterobacteriaceas, indicando 

condições higiênico-sanitárias insatisfatórias e existem cepas que são patogênicas ao 

homem (Eley, 1996). 

Certos grupos de Escherichia coli presentes no leite podem causar 

gastroenterites agudas, especialmente em crianças. A presença de Escherichia coli em 

leite pode estar associada à contaminação fecal e o consumo de leite cru é a principal 

causa dos casos documentados da infecção (Vanetti, 2003). 

A Tabela 1 apresenta os principais grupos de bactérias contaminantes do leite 

cru e suas prováveis fontes e causas de contaminação. 

 

Tabela 1 – Principais grupos de bactérias que contaminam o leite total da fazenda 

e as prováveis fontes e causas de contaminação 

Grupo de bactérias Fontes e causas da contaminação 

 Psicrotróficas 

▪ Deficiências na higiene da ordenha 
▪ Falhas na limpeza e higienização do tanque e equipamentos de 

ordenha 
▪ Refrigeração inadequada do leite 
▪ Água contaminada 

 Termodúricas 
▪ Deficiências crônicas ou persistentes na limpeza dos equipamentos de 

ordenha ou dos utensílios que entram em contato com o leite 

▪ Tetos com sujeira do solo 

 Coliformes 
▪ Contaminação da cama e das tetas com fezes 

▪ Água contaminada 

Fonte: Brito et al. (2002) 
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A importância dos microrganismos do leite revela que o conhecimento sobre o 

seu índice de contaminação microbiana pode ser usado no julgamento de sua qualidade 

intrínseca, bem como das condições sanitárias de sua produção e da saúde do rebanho. 

Considerando o potencial de se multiplicarem, as bactérias do leite podem causar 

alterações químicas, tais como a degradação de gorduras, de proteínas ou de 

carboidratos, podendo tornar o produto impróprio para o consumo e industrialização 

(Cousin, 1982). 

A contaminação microbiana do leite cru sofre impacto direto de vários 

aspectos, como a saúde da glândula mamária, a higiene da ordenha, o ambiente em que 

a vaca fica alojada, os procedimentos de limpeza do equipamento de ordenha e da 

qualidade da água utilizada. A partir desta contaminação inicial, a temperatura de 

estocagem e o tempo de armazenamento serão determinantes na taxa de multiplicação 

dos microrganismos contaminantes (Santos & Fonseca, 2007). A figura 1 apresenta um 

diagrama com as principais fontes de contaminação do leite cru.  

 

 
Figura 1-Principais fatores que afetam a carga microbiana do leite (SANTOS & 

FONSECA, 2007). 
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2.6. Glândula mamária 

 

A mastite é considerada a principal enfermidade causadora de problemas 

higiênicos do leite. Essa importância se deve à presença de microrganismos e suas 

toxinas, bem como o aumento de células somáticas em resposta à infecção do úbere e a 

alterações da composição do leite. Associa-se a isso a potencial veiculação de resíduos 

de antibióticos, pelo uso inadequado ou pela inobservância do prazo de carência dos 

mesmos (Brito & Brito, 1998). 

A elevação da carga microbiana do leite decorrente de problemas com mastite 

geralmente está associada à alta incidência de mastite causada por Streptococcus 

agalactiae, ou mesmo em surtos de Streptococcus uberis ou Escherichia coli. O leite de 

uma vaca sadia, coletado de forma asséptica, por exemplo, contém menos de 1.000 

UFC/ml. Já o leite de um animal com infecção na glândula mamária por algum destes 

agentes, pode apresentar contagens de até 10.000.000 UFC/mL (Santos & Fonseca, 

2007). 

A mastite determina mudanças nas concentrações tanto dos principais 

componentes do leite como proteína, gordura e lactose, quanto de outras substâncias 

como minerais e enzimas. Os principais mecanismos pelos quais ocorre alteração nos 

níveis dos componentes do leite são a lesão às células epiteliais produtoras de leite, que 

pode resultar em alteração da concentração de lactose, proteína e gordura; e o aumento 

da permeabilidade vascular, que determina o aumento da passagem de substâncias do 

sangue para o leite, tais como sódio, cloro, imunoglobulinas e outras proteínas 

(Nickerson, 1998). Em relação as proteínas ocorre uma redução naquelas sintetizadas na 

glândula mamária (α e β caseína, α-lactoalbumina e β-lactoglobulina) e aumento das 

proteínas de origem sangüínea (albumina sérica e imunoglobulinas), em virtude do 

aumento de permeabilidade vascular secundário ao processo inflamatório (Kitchen, 
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1981). A proteína total do leite tem pouca variação, mas a concentração de cada tipo de 

proteína varia acentuadamente. 

A ordenha de animais com tetos sujos e ou úmidos está diretamente associada à 

elevada carga microbiana, bem como a presença de fezes ou barro nos tetos pode levar a 

alta contagem de coliformes ou mesmo de bactérias psicrotróficas. Deste modo, para a 

obtenção de um produto de qualidade com padrões microbiológicos adequados, devem 

ser priorizadas condições que favoreçam um correto manejo de ordenha, tais como a 

preparação dos tetos antes da ordenha, com limpeza, desinfecção e secagem completa 

dos tetos. Esses cuidados associados a um programa de controle de mastite são 

fundamentais para a obtenção de um leite de alta qualidade (Santos & Fonseca, 2007). 

A higienização prévia dos tetos, além de prevenir doenças como a mastite tem 

papel importante na qualidade microbiológica do leite. A higienização prévia dos tetos, 

mãos do ordenhador e do local de ordenha são de grande importância para reduzir o 

número de microrganismos patogênicos no leite, e também para melhorar as condições 

higiênicas do mesmo (Nader Filho et al.,1982). 

As bactérias causadoras de mastite são causa comum de altas contagens 

bacterianas totais excretadas no leite por vacas com infecções subclínicas, o que 

também produz grande número de células somáticas (Fenlon et al., 1995). 

Diferenças na contaminação das tetas podem ser encontradas em vacas 

mantidas estabuladas ou a pasto, sendo consideradas importantes fontes de 

contaminação materiais usados como cama e ração (nos sistemas estabulados) e as 

fezes, nas duas situações (Slaghuis, 1996). 

 

 

2.7. Equipamentos e utensílios 
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A carga microbiana inicial está diretamente associada à limpeza dos utensílios 

utilizados para retirada e transporte do leite. Dessa forma, a higienização dos baldes, 

latões e sistema de ordenha são os principais fatores responsáveis pela produção de um 

leite de alta qualidade neste parâmetro. Portanto cabe destacar que os utensílios bem 

como o sistema de ordenha devem ser higienizados utilizando-se detergentes e 

desinfetantes (Santos & Fonseca, 2007). 

A limpeza tem por objetivo a remoção dos resíduos orgânicos e inorgânicos 

das superfícies de processamento, já a sanitização visa à eliminação dos microrganismos 

patogênicos e a redução a níveis seguros os alteradores (Andrade, 2008). 

A limpeza e sanificação de equipamentos e utensílios têm um papel importante 

para a indústria de alimentos no que diz respeito à prevenção e o controle da formação 

de biofilmes, pois a eficiência dos sanificantes, é reduzida devido à reação que ocorre 

entre o sanificante e os resíduos de gordura, carboidratos, proteínas e minerais 

(Mosteller & Bishop, 1993). 

Segundo Oliveira & Fonseca (1999), em condições ideais de higiene na 

ordenha, a contagem bacteriana total inicial do leite situa-se em torno de 103 a 9,0 x 103 

UFC/mL, sendo que após a obtenção, os principais fatores responsáveis pelo aumento 

deste valor, incluem a temperatura de armazenagem do produto e o tempo decorrido até 

o seu beneficiamento. Por sua vez, a carga microbiana inicial está entre outros fatores, 

diretamente associada à limpeza dos utensílios utilizados para retirada, 

acondicionamento e transporte do leite. 

A higienização deve ser avaliada periodicamente de forma a garantir a pro-

dução de alimentos seguros, devendo-se adotar medidas corretivas em casos de desvios 

desses procedimentos, e ser realizada sempre que possível em condições reais de 

utilização. (Andrade, 2008). 
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2.8. Tempo e temperatura de armazenamento 

 

 

Após a ordenha devido ao fato de ser perecível, o leite deve ser armazenado em 

tanques sob refrigeração. Os sistemas de refrigeração individuais devem proporcionar 

uma temperatura do leite até 7°C e o mesmo deve chegar ao laticínio com no máximo 

10ºC. Para o seu armazenamento nestes tanques o leite obtido deve ser coado em 

recipiente apropriado de aço inoxidável, náilon, alumínio ou plástico atóxico e 

refrigerado em até 3 horas, podendo ser coletado a cada 48 horas, embora o ideal seja 

em 24 horas.  (Brasil, 2002). 

Os principais benefícios alcançados com o resfriamento do leite nas 

propriedades e seu transporte a granel são a melhoria da qualidade da matéria-prima, 

inclusive pela redução da deterioração do leite por bactérias mesofílicas, o aumento da 

eficiência produtiva do produtor e da indústria e a redução de custos para o produtor e 

também para a indústria (Miguel et al., 2007). 

Mesmo nas temperaturas de refrigeração propostas pela legislação brasileira 

para a conservação do leite no estabelecimento industrial, pode ocorrer perda de 

qualidade da matéria-prima se um controle efetivo de contaminação inicial não for 

realizado (Martins, 2003). 

De acordo com Vidal-Martins et al. (2005) fatores como temperatura, 

condições e tempo da estocagem influenciam os grupos de microrganismos 

potencialmente capazes de se multiplicarem, bem como a produção de altas 

concentrações de enzimas. 

Segundo Fonseca (1998), é importante que o transporte de cada unidade 

produtora até o tanque se dê imediatamente após a ordenha, pois caso contrário, a 
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proliferação bacteriana vai ser intensa nas primeiras horas, antes do resfriamento, o que 

compromete a qualidade de todo o leite do tanque. 

Assim, presume-se que a refrigeração do leite, por si só, não é garantia de 

qualidade. É extremamente importante que o leite cru seja obtido em condições 

higiênico-sanitárias adequadas para diminuir a contaminação inicial e, desta forma, a 

redução da temperatura pode manter a contagem microbiana em níveis baixos 

(Fagundes et al., 2005). 

Segundo Soares & Prata (2004), a alta correlação entre a contagem de 

psicrotróficos e a contagem total de microrganismos mostra que a imensa maioria dos 

psicrotróficos enumerados com característica proteolítica é, na verdade, composta por 

microrganismos mesófilos que se adaptaram à condição oferecida pelos tanques de 

refrigeração. Tal fato pode estar relacionado à negligência nos procedimentos de higiene 

de ordenha, que leva à contaminação do leite com uma microbiota diversa, capaz de se 

adaptar às condições encontradas nos tanques de refrigeração e pelo longo tempo de 

armazenamento do leite cru em tanques mal higienizados, que favorece ainda mais essa 

condição. 

Embora representem menos 10% da microbiota inicial em condições sanitárias 

adequadas, a microbiota psicrotrófica presente no leite cru pode alcançar elevadas 

concentrações em condições precárias de higiene (Cousin, 1982; Tondo et al., 2004).  

Ainda que durante a pasteurização do leite, a grande maioria dos 

microrganismos psicrotróficos, capazes de se reproduzir nas condições de refrigeração 

seja destruída, este tratamento térmico tem pouco efeito sobre a atividade das enzimas 

produzidas por estes microrganismos, pois estas enzimas são consideradas 

termorresistentes (Santos & Fonseca, 2003). 
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2.9. Contagem de células somáticas (CCS) 

 

A contagem de células somáticas (CCS) também tem sido considerada como 

um dos mais importantes indicadores do estado sanitário da glândula mamária em 

rebanhos leiteiros, sendo um fator diretamente relacionado com a ocorrência de mastite 

no rebanho (Spexoto et al., 2005). 

A mastite, ou mamite, é uma inflamação da glândula mamária, que pode ser 

causada por microrganismos e suas toxinas, traumas físicos e agentes químicos 

irritantes, mas, na maioria dos casos, é resultante da invasão de microorganismos 

patogênicos através do canal do teto. Assim, o termo mastite, quando não especificado, 

significa infecção da glândula mamária. Tais distúrbios resultarão em uma diminuição 

da produção de leite e alterações em suas características físico-químicas, bacteriológicas 

e sensoriais (Germano & Germano, 2001). 

As infecções da glândula mamária podem apresentar-se sob duas formas de 

apresentação, a clínica e a subclínica. A forma subclínica é normalmente a mais 

prevalente sendo responsável por aproximadamente 70% das perdas, podendo reduzir a 

secreção de leite em até 45%. Os microorganismos envolvidos na etiologia da mastite 

bovina podem ser classificados em patógenos “maiores” e “menores”. Na primeira 

categoria estão incluídos os agentes que provocam maiores CCS, alterações 

significativas na composição do leite e, conseqüentemente, grande impacto econômico. 

Os principais patógenos “maiores” são os Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, coliformes, estreptococos, enterococos, Pseudomonas sp., Actinomyces 

pyogenes e Serratia sp.. Estafilococos coagulase negativos e Corynebacterium bovis são 

considerados patógenos “menores” e promovem inflamação moderada com CCS de no 

máximo 2 a 3 vezes superior a dos quartos sadios (Harmon, 1994; Lafranchi, 2000).  
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Outra classificação de interesse epidemiológico agrupa os microrganismos em 

dois grupos segundo a fonte de infecção e modo de transmissão, microrganismos 

contagiosos (ou vaca dependentes), transmitidos principalmente durante a ordenha, e 

microorganismos ambientais, ubiquitários, presentes no ar, cama, água e fezes. No 

primeiro grupo encontram-se o Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e 

Corynebacterium bovis eno segundo grupo, Streptococcus uberis e outros estreptococos, 

enterobactéris, Actinomyces pyogenes, Pseudomonas sp., além de fungos, 

principalmente leveduras, e algas clorofiladas do gênero Prototheca sp. (Costa, 1998). 

As células somáticas presentes no leite compreendem: as células epiteliais dos 

alvéolos (2 a 20% do total), sendo as demais (80 a 98 %) conhecidas como células de 

defesa (leucócitos, principalmente neutrófilos, linfócitos e macrófagos). Essas células 

estão geralmente presentes em pequeno número (até 50.000 ou mesmo 100.000 por ml, 

no úbere sadio), mas em presença de inflamação podem alcançar contagens, em alguns 

casos, de vários milhões por ml. Normalmente se considera que um animal com mais de 

250.000 células somáticas tem grande probabilidade de estar infectado (Bueno, 2005). 

A correlação entre a CCS média no tanque e a ocorrência de mastite é alta, e 

varia de 0,50 a 0,96 (Emanuelson & Funke, 1991). Elevada CCS no tanque geralmente 

indica perda de produção de leite, sendo que a manutenção de baixa CCS no tanque é 

um indicativo de boa saúde da glândula (Schukken et al., 1990). Contagens acima de 

200.000 células/ml para o leite de vacas têm sido consideradas como indicadores de 

infecção subclínica nos animais (Bramley et al., 1996; Lukas et al., 2005). A CCS do 

leite do tanque de refrigeração também pode estar altamente correlacionada com a 

prevalência de mastite subclínica nos rebanhos, ou seja, quanto maior a CCS, maior a 

prevalência. Estudos apontam correlações de 53 a 83% (Emanuelson & Funke, 1991; 

Lukas et al., 2005) 
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Segundo Santos (2007) o leite com alta CCS resulta em aumento no conteúdo 

de água no queijo, no tempo de coagulação, bem como no conteúdo de sólidos no soro, 

alterando o sabor e diminuindo o rendimento industrial. 

Fatores associados ao manejo e características como tamanho do rebanho e tipo 

de ordenha (manual ou mecânica) e procedimentos durante a ordenha (não desinfecção 

das tetas antes e após a ordenha) foram associados à ocorrência de novas infecções 

intramamárias e ao aumento da CCS (Oliver et al., 1993; Brito et al., 1998). 

As perdas na produção de leite atribuídas às mastites subclínicas alcançam de 

10 a 26% do total da produção, de acordo com grau de intensidade do processo 

inflamatório, da prevalência da doença, da patogenicidade do agente infeccioso e do 

estádio de lactação (Ratnakumar et al., 1996). Reneau (1986) observou perdas 

significativas na produção quando a CCS encontrava-se acima de 100.000 céls./mL. 

Machado, Pereira e Sarríes (2000) também verificaram mudanças significativas na 

gordura do leite quando a CCS encontrava-se acima de 1 milhão de céls./mL, e na 

proteína e lactose quando a CCS encontrava-se acima de 500.000 céls./mL. 

A CCS no leite de animais individuais ou de tanque é uma ferramenta valiosa 

na avaliação do nível de mastite subclínica no rebanho, na estimativa das perdas 

quantitativas e qualitativas de produção do leite e derivados, como indicativo da 

qualidade do leite produzido na propriedade e para estabelecer  medidas de prevenção e 

controle da mastite. Segundo Kitchen (1981), o leite obtido de quartos mamários de 

animais sadios contém de 50 a 200 mil células/mL. Na dependência da severidade e 

extensão da infecção e, do tipo de microrganismo envolvido, as contagens podem variar 

de 200 a 5.000 x 103 células/mL de leite. Eberhart et al. (1982), verificaram uma 

diminuição de 6% na produção de leite, em rebanhos com CCS no leite de tanque de 

500.000/mL, 18% em contagens de 1.000.000/mL e de 29% em contagens de 
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1.500.000/mL. Contagens iguais ou inferiores a 200.000 células/mL/leite foram 

consideradas normais, não acarretando maiores prejuízos ao produtor. Philpot & 

Nickerson (1991), observaram uma diminuição na produção variando de 5% a 25% com 

a CCS entre 140.000 a 2.280.000 células/mL/leite 

Além da diminuição na produção, observa-se perda da qualidade do leite e da 

função do parênquima glandular, tornando o úbere uma reserva de patógenos. O animal 

não apresenta alterações visíveis na glândula, porém o leite apresenta alta CCS. Essas 

infecções, além de contribuírem com significativas perdas econômicas, podem ser 

consideradas como um problema sério para a saúde pública (Tyler et al., 1992; Cardoso 

et al., 1999). 

Os efeitos das células somáticas na composição do leite podem resultar na 

alteração da capacidade de síntese de seus componentes pela glândula mamária afetada 

e, também, devido à ação de enzimas de origem das células somáticas que atuam 

degradando, por exemplo, a caseína e gordura do leite mesmo após a ordenha. As 

modificações na composição do leite em função da mastite vão depender da severidade 

da infecção e do estágio da doença do animal. Mudanças mais pronunciadas podem ser 

observadas nos casos clínicos em comparação aos casos sub-clínicos da mastite (Santos, 

2004). 

A qualidade do leite in natura é influenciada por muitas variáveis, entre as 

quais destacam-se fatores zootécnicos associados ao manejo, alimentação, potencial 

genético dos rebanhos e fatores relacionados à obtenção e armazenagem do leite. Uma 

das causas que exerce influência extremamente  prejudicial sobre a composição e as 

características físico-químicas do leite, é a  mastite, acompanhada por um aumento na 

contagem de células somáticas (CCS) no leite. Com o aumento na CCS, a composição 
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do leite, a atividade enzimática, o tempo de coagulação, a produtividade e a qualidade 

dos derivados lácteos, são influenciados negativamente (Kitchen, 1981).  

O aporte das células somáticas (CCS) se intensifica na quarta semana pré-

parto, diminuindo gradativamente até uma semana pós-parto. Na secreção láctea de 

vacas com infecção intramamária, ocorre um aumento no número de células de defesa 

passando a predominar neutrófilos, seguidos por macrófagos, linfócitos e o número de 

células epiteliais permanece inalterado (Philpot & Nickerson, 1991). 

Atualmente não existe regulamentação para a CCS no leite para o comércio 

internacional. Entretanto, muitos países têm adotado limites máximos de células 

somáticas como parte de seus padrões nacionais de regulamentação, visando preservar a 

qualidade higiênica do leite. 

Tabela 2 – Mudanças na composição do leite associadas com elevada contagem de 

células somáticas 

Componente do leite 
CCSx10³ células/mL 
__________________________________ Alteração e motivo 
<100           <250      500-1.000     >1000 

Lactose                                       
Caseína (total) 
Gordura 

4,9                 4,74          4,6            4,21        Redução(g/100mL) 
2,81               2,79          2,65          2,25 
3,74               3,69          3,51          3,13         Redução da síntese 

 

Proteínas séricas(total)                                       
Soroalbuminas 
Imunoglobulinas                 
Cloro 
Sódio 
Potássio 
pH 

 
0,81               0,82          1,10          1,31          
0,02               0,15          0,23          0,35     Aumento. 
0,12               0,14          0,26          0,51     Passagem a partir do sangue 
0,091             0,096        0,121        0,147 
0,173             0,180        0,135        0,157 
6,6                 6,6             6,8           6,9 

(PERERIRA, 2011) 

 

 

 

Os dados de literatura mostram dados contraditórios em relação aos teores de 

gordura no leite com aumento na CCS. Normalmente existe tendência de queda na 

concentração de gordura à medida que aumentava a CCS. Nos casos em que a produção 

de leite diminuiu em uma proporção maior que a síntese da gordura, a percentagem de 
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gordura aumenta em animais com altas CCS em função do efeito da concentração. A 

mastite, acompanhada de altas CCS, está associada a diminuição da concentração de 

lactose no leite. O potássio, mineral predominante no leite, decresce devido ao dano 

celular, enquanto há uma elevação nos níveis de sódio e cloro que passam do sangue 

para o leite (Kitchen, 1981; Harmon, 1994; Schaellibaum, 2000).  

Outros fatores que podem interferir na CCS são a época do ano, raça, estágio 

de lactação, produção de leite, número de lactações, estresse causado por deficiências 

no manejo, problemas nutricionais, efeito rebanho, condições climáticas e doenças 

intercorrentes (Viana, 2000; Ostrensky, 1999).  

 

2.10. Composição do leite 

 

 

 

A compreensão da composição do leite é importante para o produtor que 

precisa planejar a lactação da vaca para maximizar os lucros. Isto envolve a 

compreensão do efeito da alimentação, do manejo reprodutivo e da genética sobre a 

lactação. O conhecimento da composição do leite também é importante para a indústria 

processadora que depende da manipulação das características físicas e químicas do leite 

para a elaboração de diferentes produtos lácteos. A mudança na composição do leite 

pode alterar significativamente o seu valor como material bruto para a fabricação de 

derivados. Para ilustrar este fato, podemos apontar que uma diminuição de 0,5 unidades 

percentuais de sólidos totais ou 0,1 unidade percentual em proteínas pode significar uma 

perda de até 5 toneladas de leite em pó ou 1 tonelada de queijo, respectivamente, para 

cada milhão de litros de leite processados (Santos & Fonseca, 2001). 
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Por esse motivo, a valorização dos componentes sólidos do leite na política de 

preços pagos ao produtor tende a ser uma ação obrigatória para as empresas que 

pretendem ser competitivas no mercado internacional (Carvalho et al., 2005). 

 Os limites estipulados pela IN 62 para componentes e parâmetros físico-

químicos do leite constam na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos do leite de acordo com a IN 62 

Parâmetros físico-químicos Limites 

Matéria gorda (g/100g) Mínimo 3,0 

Proteínas (g/100g) Mínimo 2,9 

Extrato seco Desengordurado (g/100g) Mínimo 8,4 

Densidade relativa 15°C 1,028 a 1,034 

Acidez titulável (g ácido lático/100mL) 0,14 a 0,18 

Índice crioscópio (°H) Máximo 0,530 

Fonte: BRASIL (2011) 

 

 

2.11. Resíduos de medicamentos 

 

 

 

Os antibióticos são frequentemente usados para tratamento de mastite ou de 

outras infecções das vacas leiteiras. Consequentemente, o leite secretado por esses 

animais, durante, e por certo período, após o tratamento, pode conter resíduos dessas 

substâncias (Brito & Dias, 1998). 

A presença de resíduos de antibióticos no leite, nos últimos anos, tem sido um 

dos maiores desafios impostos à indústria de alimentos no mundo, pois eles interferem 

na manufatura de alguns produtos lácteos, podem causar hipersensibilidade em 

humanos além de resistência à antibioticoterapia, e são considerados indesejáveis pelos 

consumidores (Johnsson, 1993). Fermentos utilizados para a fabricação de iogurtes e 

queijos são sensíveis a determinados níveis de antibióticos encontrados no leite 
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destinado a manufatura destes produtos, causando consideráveis perdas econômicas 

(Allison, 1985). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Localização 

 

O trabalho foi realizado em 212 propriedades rurais localizados na 

Microrregião de São João del-Rei ( Resende Costa, Tiradentes, Lagoa Dourada, Dores 

de Campos, Prados, Madre de Deus de Minas e São João Del –rei) no período de 

fevereiro a abril de 2014. As propriedades são todas de fornecedores do laticínio 

colaborador Porto Del rei laticínios Ltda. 

 
Figura 3- Mapa das  propriedades analisadas. 

As análises das amostras de leite foram realizadas em Laboratório credenciado 

pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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3.2. Coleta das amostras de leite cru  

 

 

 

As amostras de leite cru foram obtidas no período de fevereiro a abril de 2014. 

As amostragens foram realizadas no momento de carregamento do leite, em todos as  

propriedades  (48 horas de armazenamento), ou direto no latão nas propriedade que não 

refrigeravam o leite ou possuíssem tanque de imersão. Foram entrevistados todos os 212 

produtores. 

A amostragem foi realizada da seguinte forma: A concha inox era higienizada 

com água e sabão, esterilizada com álcool 70% e fogo; o leite homogenizado, e então 

era realizada uma amostragem representativa.  As amostras foram transportadas em uma 

caixa de isopor com gelo até o laticínio, e lá ficavam até no máximo 96 horas. Esse 

período era determinado pelo laboratório, e o caminhão refrigerado ia então buscar as 

amostras  para análise.  

Aconteceu a amostragem uma vez ao mês e durante 3 meses, em 212 fazendas 

leiteiras. Foram coletados 100 mL de leite cru em cada propriedade, e acondicionadas 

em frascos padronizados contendo o conservante azidiol,  devidamente identificadas 

para as amostras destinadas a contagem bacteriana, e mais 100 mL de leite cru, 

acondicionadas em frascos contendo um comprimido de bronopol (2-bromo-2- 

nitropropano- 1,3-diol) para as amostras destinadas a contagem de células somáticas.  

Para os resultados foram usados média geométrica de três meses, e foi feito 

análise de dispersão para associar a contagem de células somáticas (CCS) ao uso de 

ordenha mecanizada e volume de leite, e Contagem bacteriana total(CBT) ao tipo de 

refrigeração, circuito fechado, volume de leite e uso de ordenha mecanizada.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Contagem de células somáticas (CCS) 

 

A figura 4 mostra a porcentagem de sistemas de produção onde o leite estava 

conformes ou não conformes para contagem de células somáticas (CCS) de acordo com 

a IN62 em vigor na época do experimento, e a tabela 3 mostra os resultados analisados 

em três extratos, 600.000, 500.000, e 400.000/mL, como exige a evolução imposta pela 

IN62.  

 

Figura 4 – Porcentagem de sistemas de produção com leite conformes ou não para 

contagem de células somáticas (CCS) de acordo com a IN62. 

 

CCS X1000 Números de propriedades Porcentagem (%) 

600 a 500 21 10 

500 a 400 29 12 

>400 99 46 

   

Tabela 3 – Resultados de CCS distribuídos em três extratos como o sugerido pela  IN62. 

 

A CCS é uma ferramenta de grande importância para avaliar as condições 

sanitárias de obtenção do leite. Machado et al., (2000) observaram a qualidade do leite 

cru refrigerado de tanques de expansão brasileiros e constataram que o leite com CCS 

mais elevada apresentou maior porcentagem de gordura e menor porcentagem de 

[PORCENTA
GEM] 

[PORCENTA
GEM] 

CCS>600xmil/mL 

CCS<600xmil/mL 
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proteína e lactose, no entanto os sólidos totais não foram influenciados pelo aumento da 

CCS. Bueno et al., (2005) relataram que a elevação da CCS no estado de Goiás está 

relacionada à redução das concentrações de proteína, lactose e sólidos totais. Essas 

pesquisas demonstraram a importância da determinação da CCS como parâmetro de 

avaliação da qualidade do leite, pois a alta CCS indica prejuízos à composição do leite, 

determinando menores rendimentos industriais e alterações sensoriais (BARBANO, 

1993). 

Monitoramentos mensais realizados por Zanela et al., (2006) em dez unidades 

de produção leiteira da região sul do Rio Grande do Sul, no período de setembro de 

2000 a agosto de 2001, revelaram que apenas 24,6% das amostras se enquadraram nos 

limites estabelecidos pela IN 51 que estava em vigor na época. Machado et al. (2000) ao 

analisarem o leite proveniente de quase 8.000 tanques de refrigeração do estado de São 

Paulo e Sul de Minas Gerais, observaram que 29% das amostras tinham CCS superior a 

750.000 cel/ml e 17% de amostras com CCS superior a 1.000.000 cel/ml. Diferenças 

quanto à origem das amostras (tipo de propriedades, nível de modernização e 

especialização na atividade leiteira) podem explicar a diferença de resultados. 
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4.2. Contagem total bacteriana (CBT) 

 

 Nessa pesquisa foi encontrado que 95(44,8%) dos 212 sistemas de produção 

estão não conformes para CBT, ou seja, superior a 600.000/mL (figura 5), como exigido 

pela normativa na época. A tabela 4 mostra os esse resultados organizados por 3 

extratos, 600.000, 300.000, e menor que 100.000/mL, como é imposto pela IN62. 

 

Figura 5 – Sistemas de produção com leite conforme e não conforme para 

contagem bacteriana total (CBT). 

 

 

CBT X1000 Números de propriedades Porcentagem (%) 

600 a 300 25 12 

300 a 100 34 17 

>100 36 18 

   

Tabela 4 – Resultados de CBT distribuídos em três extratos como o sugerido pela IN62. 

 

Resultado semelhante foi encontrado por Nero et al.(2005) que estudaram 

propriedades leiteiras do RioGrande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais e 

encontraram 48,60% das amostras com CBT acima de 1 milhão. Bueno et al. (2002), 

analisaram 20 amostras de leite cru no estado de Goiás e encontram 15 (75%) com 

contagem acima de 1 milhão UFC/mL. Em outro estudo, realizado em Santa Maria 

(RS), Viana et al. (2002) observaram que apenas 17,8% de leite cru apresentou 

[PORCENT
AGEM] [PORCENT

AGEM] 

CBT>600xmil/mL 

CBT<600xmil/mL 
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contagem abaixo do limite estabelecido pela IN51. A provável causa é que alguns 

fatores podem influenciar tais como: erros de amostragem, refrigeração inadequada, má 

higienização dos utensílios utilizados, e elevada disseminação de mastite. Resultados 

com maior porcentagem de produtores que não atenderam aos limites estabelecidos para 

CBT foram obtidos por Souza et al., (2008) que analisaram o leite de rebanhos bovinos 

localizados nas regiões do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no período de 

janeiro de 2007 a junho de 2008 e identificaram que 58,3% das propriedades não 

atendiam às exigências previstas da legislação em vigor. 

Resultados com maior porcentagem de produtores que não atenderam aos 

limites estabelecidos para CBT foram obtidos por Souza et al., (2008) que analisaram o 

leite de rebanhos bovinos localizados nas regiões do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, no período de janeiro de 2007 a junho de 2008 e identificaram que 58,3% 

das propriedades não atendiam às exigências previstas da legislação em vigor na época 

(IN51). 
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4.3. Tipo de refrigeração 

 

 

Os produtores que possuem tanque de expansão representam 76% do total, os com 

tanque de imersão 2%, e 22% não refrigeram o leite (figura 6).  

 
 

 

Figura 6 - Modo de refrigeração feita pelos produtores entrevistados. 

 

 
Figura 7 – Distribuição da média (três meses) da Contagem bacteriana total 

(CBT) relacionado ao tipo de refrigeração. 

 

O gráfico mostra que a média de CBT em sistemas de produção que refrigeram 

o leite em tanque de expansão, é menor, e a variação também é menor quando 

comparados a sistemas que refrigeram em tanque de imersão ou que não refrigeram o 

leite. Isso acontece porque a refrigeração inibe o cre4scimento de bactérias no leite. 

 [PORCENTAGEM] 

 [PORCENTAGEM] 

 
[PORCENTAGEM] 

não refrigeram o leite tanque de imersão tanque de expansão 
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Machado, Pereira e Sarríes (2000) avaliaram 4.785 amostras de leite de tanques 

de expansão para CCS de rebanhos localizados no estado de São Paulo e sul de Minas 

Gerais e registraram média de 505.000 céls./mL. Segundo Vallin et.al. (2009), apenas 

uma (3,13%) amostra, obtida do tanque de imersão, apresentou contagem acima de 1 

milhão. Pinto, Martins e Vanetti (2006), analisando amostras de leite cru refrigerado de 

tanques coletivos e individuais da região da Zona da Mata Mineira, encontrou CBT 

variando de 1.400.000 a 5.500.000 UFC/mL. Vallin et.al. (2009) encontraram no leite 

resfriado em tanques de expansão e em tanques de imersão de ordenha mecânica, 

médias de CBT de 8.187.250 e 3.582.667 UFC/mL, respectivamente.  

O resfriamento do leite torna-se um problema quando são armazenados leites 

com alta contagem bacteriana inicial. O processo de refrigeração do leite não impede a 

multiplicação de algumas bactérias, as psicrotróficas. Estas bactérias conseguem dobrar 

sua população a cada 20 a 30 minutos e, por isso, o leite deve ser manuseado 

corretamente, evitando sua contaminação, desde o momento da ordenha até chegar à 

indústria de laticínios e ao consumidor final (GUERREIRO et al., 2005). A variação da 

temperatura e o tempo de armazenamento do leite e a higienização inadequada são 

outros fatores que influenciam na qualidade do leite refrigerado. 

 

 

 

 

4.4. Volume de leite 

 

O cenário por volume é heterogênio, encontra-se propriedades desde com 3 

litros de leite/dia, 50L, 100L, 500L até 1000L diários. As propriedades que estão com 

uma media diária de leite inferior à de 100 litros diários representam 48% do total. 
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Quando analisado a Contagem de células somáticas (CCS) do leite nas 

propriedades entrevistadas associadas ao volume, é possível perceber que ha tendência 

de aumento juntamente com a produção (figura 8). Isso pode acontecer devido ao 

crescimento do rebanho, o que pode dificultar o controle de mastite; ao padrão genético, 

já que animais da raça holandesa são preferência devido a alta produção de leite, só que 

de maneira geral sofrem de problemas adaptativos podendo influenciar no aumento de 

CCS; e nível tecnológico. 

 

 
Figura 8 – Distribuição da média (três meses) da Contagem de células 

somáticas (CCS) relacionado ao volume de leite. 

Mas esse resultado e diferente no trabalho de PICININ (2003), pois uando se 

comparou o volume de leite produzido com a CCS, observou-se que existe uma 

variação grande entre as médias desses valores, constatando-se, inclusive, que nem 

sempre nas propriedades que produzem o menor volume, há uma menor CCS no leite. 

Comparando médias de produção com CCS, concluiu que havia uma menor 

variabilidade na contagem do leite nas grandes propriedades. Isso sugere que nem 

sempre nas propriedades que produzem o maior volume de leite a CCS é maior. 
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Almeida et al. (2003), observou que as médias dos produtores com maior produção 

foram sempre superiores às médias dos produtores com menor produção.  

Quando se analisa a contagem de bactérias no leite (CBT) a tendência é de 

diminuição nas propriedades de maior volume (figura 9). Esse cenário acontece porque 

o nível tecnológico das propriedades é maior, e consequentemente influencia na 

qualidade do leite em relação à presença de bactérias. A figura 9 também mostra que a 

dispersão em torno da média é maior nas propriedades de maior volume. Isso mostra 

que mesmo que a média de |CBT seja menor, muitas ainda estão com contagem alta. 

Nas propriedades de menor volume, a variação já é bem menor. A maior parte das 

propriedades estão com média de CBT alta, o que ocorre devido ao fornecimento do 

leite ainda quente e em latões, o que é a realidade da maioria da propriedades de menor 

volume. 

 
Figura 9 - Distribuição da média (três meses) da Contagem bacteriana 

total(CBT) relacionado ao volume diário de leite. 
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4.5. Ordenha manual/ ordenha mecânica 

 

 

Dos 212 produtores entrevistados, 52% utilizam ordenha mecânica. (Figura 10). 

 
Figura 10 – Tipo de ordenha executada nas propriedades entrevistadas. 

 

Esse resultado obtido mostra uma relação favorável, pois o uso de ordenhadeira 

mecânica está associado a uma contagem bacteriana menor. A maioria dos produtores 

que utilizam ordenha mecânica apresentam CBT dentro dos padrões ideias, e dos que 

utilizam ordenha manual, a maioria está não conforme para CBT.  

Quando analisado CCS no leite, as propriedades de maior volume estão com 

uma média maior (figura 11). Este resultado acontece devido à falta de manutenção da 

ordenhadeira (regulagem do vácuo e pulsação), o que também contribuir para 

ocorrências de mastite, pois danifica os tetos dos animais; falha de higienização das 

teteiras, que acumula bactérias e sujidades; fase de lactação influencia na ocorrência de 

mastites; inexistência de uma linha de ordenha, manejo que consiste basicamente em 

ordenhar os animais infectados por ultimo para evitar a transmissão no rebanho; e ainda 

podemos associar ao padrão genético.  

[PORCENTAGEM] [PORCENTAGEM] Ordenhadeira mecânica 

Ordenhadeira manual 
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Figura 11- Distribuição da média (três meses) da Contagem de células 

somáticas (CCS) relacionado ao tipo de ordenha realizada. 

 

 Lima et al (2006), estudando rebanhos de 13 propriedades do Agreste de 

Pernambuco, encontraram no leite de ordenha manual média de 402.126 células /mL.  

Zanela et al. (2006), analisando rebanhos leiteiros no Rio Grande do Sul com ordenha 

manual e balde ao pé, encontraram médias de 803.000 céls./mL. Nas propriedades com 

ordenha mecânica, segundo Vallin et.al.(2009), a média encontrada foi de 621.224 

céls./mL.  

 Quando analisado CBT, a média foi bem maior em propriedades de 

utilizaam ordenha manual (figura 12). 
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Figura 12– Distribuição da média (três meses) da Contagem bacteriana 

total(CBT) relacionado ao tipo de ordenha realizada. 

 

Vallin et.al. (2009) observou que a média da CBT encontrada em propriedades 

com ordenha mecânica foi em torno de três vezes maior do que a média encontrada em 

propriedades com ordenha manual, indicando que o nível tecnológico da ordenha não 

implica, necessariamente, em leite de melhor qualidade e dependendo de como é 

utilizada, pode ser mais uma fonte de contaminação bacteriana. Pois a ordenha 

mecânica quando mal regulada pode acabar desenvolvendo mastites nos animais, 

aumentando o numero de animais infectados e consequentemente aumentando a 

quantidade de CCS no leite. E se não for feito a limpeza corretamente, acumula 

impurezas aumentando a CBT no leite. Porém nossos resultados contradizem, 

mostrando que nas propriedades onde se utiliza a ordenha mecânica a porcentagem de 

CBT é menor com relação as propriedades onde utilizam ordenha manual. Os resultados 

indicaram que o tipo de manejo empregado (ordenha manual ou mecânica) na obtenção 

do leite, pode influenciar na qualidade do mesmo, e que as propriedades que realizam a 

ordenha mecânica possivelmente dão mais atenção quanto aos aspectos de higiene, 

especialmente utensílios e equipamentos que estão envolvidos na obtenção do leite, e as 
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que utilizam ordenha manual  devem dar atenção a higienização dos tetos antes e após a 

ordenha, utensílios e equipamentos de ordenha, e lavar bem as mãos por exemplo.  

Diferente do resultado encontrado nessa pesquisa, Lima et al (2006), estudando 

rebanhos de 13 propriedades do Agreste de Pernambuco, encontraram no leite de 

ordenha manual média de 402.126 células./mL.  Zanela et al. (2006), analisando 

rebanhos leiteiros no Rio Grande do Sul com ordenha manual e balde ao pé, 

encontraram médias de 803.000 céls./mL. Nas propriedades com ordenha mecânica, 

segundo Vallin et.al.(2009), a média encontrada foi de 621.224 céls./mL.  

 

 

4.6. Leite canalizado 

 

A média de CBT do leite de propriedades que possuem circuito fechado, foi 

bem menor (figura 13). 

 
Figura 13 – Distribuição da média (três meses) da Contagem bacteriana 

total(CBT) relacionado a circuito fechado nas propriedades. 

 

Segundo Maldaner et.al.(2011) em estudo feito no extremo oeste catarinense, 

das 49 amostras de propriedades com ordenha canalizada(OCF) e 44 de propriedades 

com ordenha balde ao pé(OBP), 52,68% e 47,31% estão acima de 750 mil CCS/ml, 
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respectivamente discordando da Normativa 51 e a CBT variou de 6.000 a 9.649.000 

ufc/ml de leite, sendo maior nas propriedades com OBP em relação as OCF. Silva 

(2008), observou que no leite com ordenha canalizada (658 mil CS/mL) os resultados 

médios da CCS foram maiores que no leite obtido por meio de ordenha manual (285 mil 

CS/mL). A CBT segundo Silva (2010a) para o leite ordenhado manualmente (290 mil 

UFC/mL), porém para a CBT do leite de circuito fechado os resultados foram menores 

que o obtido por Silva (2008) que observou 3.000 mil UFC/mL. 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 

-A refrigeração adequada do leite diminui a contagem bacteriana do leite, pois 

65%  dos produtores  que utilizam tanque de expansão tem contagem bacteriana menor 

que 600xmil/mL, e 80% dos que não refrigeram o leite estão com contagem bacteriana 

acima do que o exigido pela IN62.   

-O leite das fazendas que utilizam ordenha mecânica estão em sua maioria com 

CBT conforme, e as de ordenha manual a maioria está não conforme.  

-O uso de ordenhadeira está ligado ao maior numero de CCS. 

-O circuito fechado está associado a uma contagem bacteriana menor, pois 

84% dos que utilizam estão conformes para CBT.  

-As propriedades com volume diário maior tende a aumentar o CCS e diminuir 

CBT. 

Considerando-se que os principais critérios utilizados para aferir a qualidade do 

leite são a contagem bacteriana total (CBT) e a contagem de células somáticas (CCS) do 

leite e, ainda, que estes critérios são fruto da condição higiênica geral durante o 
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processo de produção do leite, torna-se necessário identificar tecnologias, ou práticas de 

manejo, capazes de reduzir tanto a CBT quanto a CCS.  
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