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RESUMO 

Buscou-se com o presente trabalho analisar a qualidade do leite cru de acordo com os 

padrões exigidos pela instrução normativa 62, que estabelece níveis para caracterização 

deste produto. Foram objeto de estudo 118 propriedades, distribuídas em sete linhas de 

coleta, consorciadas com a Indústria de Beneficiamento Del Rios. Foram obtidas 

amostras mensais de leite durante o período de janeiro a julho, colhidas diretamente do 

tanque de expansão calibrados para manter a temperatura em no mínimo 2°C e no 

máximo 4°C. As amostras continham aproximadamente 100 mL de leite e foram 

armazenadas em frascos específicos, contendo conservantes na forma de pastilhas, 

acondicionadas em caixas térmicas e enviadas posteriormente para análise no 

Laboratório credenciado pelo MAPA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e 

Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, em Juiz de Fora-MG. Os parâmetros 

avaliados foram contagem de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total 

(CBT), proteína, gordura e extrato seco desengordurado, pois estes são de suma 

importância para avaliação da qualidade do leite obtido. Os dados mensurados foram 

analisados pelo programa SAS (Statistical Analysis System), sendo os parâmetros 

avaliados em valor médio, máximo e mínimo e coeficiente de variação e comparados 

com os limites propostos pela IN-62. A análise de CCS foi realizada para demonstrar o 

estado fisiológico e sanitário dos animais, onde foram observadas que mais de 50% das 

propriedades apresentaram problemas relacionados à mastite, durante os meses janeiro, 

fevereiro e março. A CBT nos indica a condição higiênica do manejo e equipamentos 

utilizados durante e após a ordenha, sendo observadas quedas nos níveis de contagem 

bacteriana total durante o período de estudo. Os teores de proteína, gordura e extrato 

seco desengordurado apresentaram valores médios dentro dos limites propostos pela IN-

62 para caracterização do leite cru, que são 2,9% para proteína, 3,0% para gordura e 

8,4% para extrato seco desengordurado. É vista certa dificuldade em atingir os limites 

propostos pela IN-62, porém através de ações educativas e profiláticas levadas aos 

produtores pode-se atingir níveis aceitáveis de CCS e CBT, sem comprometer qualidade 

do leite, assim ofertando a população um produto de qualidade. 

Palavras-chave: análise, condição, limites, mastite, sanitário 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the quality of raw milk according to the standards 

required by normative instruction 62, which establishes levels for the characterization of 

this product. A total of 118 properties distributed in seven collection lines, consorted 

with the Del Rios Processing Industry, were studied. Monthly samples of milk were 

obtained during the period from January to July, collected directly from the expansion 

tank calibrated to maintain the temperature at minimum 2 ° C and maximum 4 ° C. The 

samples contained approximately 100 mL of milk and were stored in specific flasks, 

containing preservatives in the form of tablets, conditioned in thermal boxes and sent 

later for analysis in the Laboratory accredited by MAPA, the Brazilian Agricultural 

Research Company and the National Livestock and Milk Research Center, in Juiz de 

Fora-MG, for analytical analysis of its components. The parameters evaluated were 

somatic cell count (CCS), total bacterial count (CBT), protein, fat and dry extract 

defatted, because these are of utmost importance to evaluate the quality of the obtained 

milk. The measured data were analyzed by SAS (Statistical Analysis System), being the 

parameters evaluated in average, maximum and minimum values and coefficient of 

variation and compared with the limits proposed by IN-62. The CCS analysis was 

performed to demonstrate the physiological and sanitary state of the animals, where it 

was observed that more than 50% of the properties presented problems related to 

mastitis, during the months January, February and March. The CBT indicates the 

hygienic condition of the management and the equipment used during and after the 

milking, being observed falls in the levels of total bacterial count during the period of 

study. The levels of protein, fat and dry extract showed average values within the limits 

proposed by IN-62 for characterization of raw milk, which are 2.9% for protein, 3.0% 

for fat and 8.4% for dry extract degreased. It is seen a certain difficulty in reaching the 

limits proposed by the IN-62, but through educational and prophylactic actions taken to 

the producers one can reach acceptable levels of CCS and CBT, without compromising 

quality of milk, thus offering the population a quality product. 

. 

Keywords: analysis, condition, limits, mastitis, sanitary
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I - INTRODUÇÃO 

O leite é um alimento que contêm proteínas de alto valor biológico, assim como 

todos os aminoácidos essenciais, necessários para atender às demandas fisiológicas do 

ser humano em diferentes faixas etárias (Haraguchi et al., 2006).  Entretanto, por sua 

riqueza nutricional o leite também é considerado um excelente meio de cultura para 

proliferação de bactérias e outros microrganismos, pela riqueza de substratos nele 

contido como lactose, proteínas, ácidos graxos, sais minerais e vitaminas (Hill et al., 

2012). 

É importante para produção leiteira considerar a qualidade do leite, tendo em 

vista que a sua integridade surtirá efeitos durante seu processamento e qualidade de seus 

derivados, refletindo de forma direta em sua aceitação pelo consumidor.  Por isso, a 

qualidade do leite cru tem sido um tema de ampla discussão no cenário nacional de 

produção leiteira. O termo qualidade do leite é muito utilizado devido à importância e 

ao foco dado à valorização dos componentes do leite na formulação do preço do produto 

pago ao produtor, especialmente para empresas que pretendem ampliar a participação 

no mercado de leite fluido e internacional (Álvares, 2005). 

A determinação de um leite com qualidade pode ser definida em termos de sua 

integridade físico-química, ou seja, livre da adição de substâncias e/ou remoção de 

componentes de sua composição química e características físicas, e de sua deterioração 

microbiológica e presença de patógenos (Dürr, 2004). 

Várias ferramentas tem sido utilizadas para se manter a qualidade do leite e, 

neste sentido, o MAPA (Ministério da Agricultura e Abastecimento) vem criando 

programas, regulamentos e técnicas que visam garantir a qualidade do leite no território 

nacional. O Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL), criado pelo 

MAPA no ano de 1996 (Milinski & Ventura, 2010), com intuito de implementar e 
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implantar portarias e instruções normativas, estabeleceu critérios para a caracterização 

do leite cru, como a composição centesimal, contagem de células somáticas (CCS) e 

contagem bacteriana total (CBT) presentes no leite, assegurando aos consumidores a 

utilização do produto com qualidade contribuindo desta forma com a redução de riscos 

à saúde pública. 

Ressalte-se que uma das maiores preocupações com a qualidade do leite é a sua 

contaminação por patógenos, uma vez que prejudica em seu beneficiamento e produção 

de derivados lácteos, colocando em risco a saúde do consumidor. Reformulada, a 

Instrução Normativa 62 (IN-62) alterou as Contagens Bacteriana Total (CBT) e de 

Células Somáticas (CCS). Para CBT, o limite passou para 300.000 UFC/ml, enquanto 

para CCS a quantidade máxima permitida é de 500.000 cel./ml., sendo aceitos até 

julho/2018 (Santos, 2016). Na tabela 1 encontra-se a comparação entre as instruções 

normativas 51 e 62. 

Tabela 1 - Comparação entre os padrões exigidos pelas  

IN-51 e IN-62 

 Regiões IN-51 IN-62 

Sul 

Até julho/2016 Até julho/2018 Sudeste 

Centro-oeste 

CCS 600x10³ 500x10³ 

CBT 600x10³ 300x10³ 

PRO mín. 2,9% mín. 2,9% 

GOR mín. 3,0% mín. 3,0% 

ESD mín. 8,4% mín. 8,4% 

IN-51: Instrução Normativa 51;IN-62: Instrução Normativa 62;CCS: Contagem de Células Somáticas; 

CBT: Contagem Bacteriana Total; PRO: Proteína; GOR: Gordura; ESD: Extrato Seco Desengordurado 

 

Diante da impossibilidade de se obter um leite livre de microrganismos 

contaminantes é que se definem números aceitáveis, com base nas alterações que estes 

níveis possam causar no leite e derivados. A definição de limites aceitáveis é importante 

para a qualidade do leite cru, servindo de indicador das condições em que o leite foi 
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obtido e armazenado, durante toda sua cadeia produtiva. 

Mesmo reconhecendo a importância destas medidas, estas podem ser entendidas 

por alguns produtores como um limitador da sua atividade. Entretanto, não há como 

desconsiderá-las, uma vez que, incentivam a busca de novas tecnologias, modernização 

do sistema de produção e consequentemente geram maior rentabilidade, e na área social, 

concretizando a permanência destes no campo. 

 As indústrias beneficiadoras, no início da década de 90, passaram a estabelecer 

novos requisitos para o recebimento do leite, vinculando a remuneração ao produtor 

justamente com a qualidade da matéria-prima, com intuito de fomentar de forma 

progressiva o pagamento diferenciado do produto de acordo com sua qualidade 

(Fonseca et al., 2006). 

 No município de São João del-Rei, encontra-se a prevalência de indústrias 

lácteas compostas por pequenas e médias usinas de beneficiamento que regem os 

padrões estabelecidos pela Instrução Normativa número 51 (IN51) e atualizadas para a 

Instrução Normativa número 62 (IN 62) do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), para avaliar a qualidade do leite adquirido e proporcionar 

melhores pagamentos pela qualidade atingida. 

 Desta forma e com diretrizes que almejam a qualidade, a Usina de 

Beneficiamento Del Rios localizada no município de São João del Rei-MG, que há mais 

de 25 anos atua na indústria láctea e através de iniciativas educacionais levam aos 

produtores consorciados novas formas de tecnologias para que estes possam obter um 

leite de boa qualidade, garantindo aos consumidores produtos e subprodutos de 

excelente qualidade. 
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 Assim buscou-se com este trabalho, realizar a educação continuada dos 

produtores consorciados com a Usina de Beneficiamento Del Rios, observando a 

execução de práticas de manejo durante a obtenção do leite produzido, na tentativa de 

orientá-los para se obter melhores índices de qualidade. 

II - Revisão Bibliográfica 

II.1 - Cenário da pecuária leiteira 

No Brasil, a pecuária leiteira vem enfrentando grandes desafios nos últimos 

anos, em decorrência das alterações econômicas, ampla concorrência externa, custos 

elevados na cadeia produtiva e queda no preço pago pelo litro de leite. Somado a estes 

fatores pode-se acrescentar a negligência exercida pelos próprios produtores em suas 

atividades (Silva et al., 2017). 

Segundo Souza et.al (2016) a atividade vem passando por uma grande transição 

tecnológica, em especial nas regiões sul e sudeste, acreditando que esta modernização 

esteja colaborando para impulsionar a produtividade e melhorar a qualidade do leite, 

elevando a renda e a qualidade de vida dos produtores e de suas famílias. 

Minas Gerais é o principal estado produtor de leite do País, com 9,14 bilhões de 

litros, representando aproximadamente 27% da produção nacional, sendo 4% 

pertencente ao Campo das Vertentes (IBGE, 2016).  

 São João del-Rei, município de Minas Gerais, reconhecida pela sua expressiva 

contribuição na pecuária leiteira, em 2016 apresentou uma produção de 33 milhões de 

litros/ano, representando 8% da produção do Campo das Vertentes. Ressalte-se que o 

município de São João del Rei apresentou um número de 15.402 vacas ordenhadas, 

correspondendo a uma média anual de 2.194 litros/ano, 26% a mais que a média 
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nacional que é de 1.609 litros/ano (IBGE, 2016).  

II.2 - Perfil dos produtores de leite da microrregião de São João del Rei 

De modo geral pode-se observar que existem diferentes tipos de produtores 

rurais na região de São João del Rei. Os pequenos produtores, que de acordo com 

Buainain & Garcia (2013) são responsáveis pela produção de alimentos básicos, com 

produção voltada para a subsistência, atrasados tecnologicamente, apenas 

comercializando excedentes. Sendo responsáveis por pequenas produções, que utilizam 

animais sem caracterização leiteira. Ocasionalmente oferecem alguma suplementação 

alimentar como rações industriais, sendo a mão-de-obra predominantemente familiar, 

realizam a ordenha de forma manual e não tem nenhuma forma de controle zootécnico, 

sem terem conhecimento dos reais custos de produção. 

 Os médios produtores, aqueles que utilizam de alguma tecnologia, como 

ordenha mecanizada, realizam manejos reprodutivos, controle de produção, fornecem 

silagem e concentrado, a mão de obra familiar corresponde a 30%, sendo o restante 

contratada em determinadas atividades (Gomes, 2001). Os animais são mestiços, sem 

padronização racial ou de cruzamentos de raças sem caracterização leiteira com raças 

especializadas. 

E por fim, aqueles caracterizados como modernos e grandes produtores 

especializados, que tem no leite sua principal e única fonte de renda da propriedade. 

Adotam técnicas e métodos modernos como silagem, ordenha mecânica e melhoria 

genética do rebanho (Lemos et al., 2003). Os animais são de raças com caracterização 

leiteira, sendo que a mão-de-obra é terceirizada, contratada para o acompanhamento 

gerencial integral. 
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II.3 - Qualidade do Leite 

 A qualidade do leite pode ser definida pela ausência de agentes físicos, químicos 

ou biológicos que apresentem riscos à saúde do consumidor, tais como substâncias 

estranhas, antimicrobianos, produtos tóxicos (pesticidas e herbicidas), agentes 

patogênicos, toxinas, entre outras. No que diz respeito à qualidade nutricional, os teores 

de gordura, proteína, lactose, vitaminas e minerais devem corresponder à própria 

natureza do produto (Salomão, 2012). 

 Durante décadas no Brasil, a qualidade do leite cru não tinha a devida 

importância, as pessoas não se inteiravam pelo quão importante a necessidade desta 

preocupação. Com o passar dos anos isso foi mudando e com isso vieram os avanços na 

cadeia produtiva, entre eles, a profissionalização do produtor, a granelização da 

captação de leite, os investimentos em modernização e ampliação do parque industrial, a 

regulamentação do setor pelos órgãos oficiais e o monitoramento da qualidade do leite 

por parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes. Em decorrência desses fatores, 

as melhorias vêm acontecendo como é o caso das mudanças na produção e 

produtividade, assim as melhorias na qualidade do leite começaram a ser observadas 

(Cerqueira et al., 2010). 

Para fomentar a preocupação com a qualidade do leite, o MAPA criou o PNQL, 

Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, que entrou em vigor em 1996 

com intuito de promover a melhoria da qualidade do leite e derivados (Santos, 2016), 

garantindo a saúde pública e aumentando a competitividade dos produtos em novos 

mercados. 
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento implantou a Instrução 

Normativa 62/2011, que revogou alguns parâmetros para os componentes do leite, 

anteriormente descritos na Instrução Normativa 51/2002, onde deveriam estar dentro 

dos limites recomendados até julho de 2016, porém foram novamente prorrogados até 

julho de 2018. De acordo com a IN 62 em vigor, o leite produzido na região Sudeste 

deve apresentar os seguintes parâmetros: limite máximo de CCS de 500 mil células 

somáticas/ml e CBT de 300 mil UFC/ml, enquanto que a composição dos teores de 

gordura (%), proteína (%) e extrato seco desengordurado (%) devem ser de no mínimo 

3,0; 2,9 e 8,4 (Santos, 2016). Abaixo segue tabela comparativa entre os valores 

estipulados anteriormente pela IN-51 e pelos novos da IN-62. 

Tabela 1 - Comparação entre os padrões exigidos pela  

IN-51 e IN-62 

 

IN-51 IN-62  

Sul 

Até julho/2016 Até julho/2018 Sudeste 

Centro-oeste 

CCS 600x10³ 500x10³ 

CBT 600x10³ 300x10³ 

PRO mín. 2,9% mín. 2,9% 

GOR mín. 3,0% mín. 3,0% 

ESD mín. 8,4% mín. 8,4% 

IN-51: Instrução Normativa 51;IN-62: Instrução Normativa 62;CCS: Contagem de Células Somáticas; 

CBT: Contagem Bacteriana Total; PRO: Proteína; GOR: Gordura; ESD: Extrato Seco Desengordurado 

 

II.4 - Produção de Leite e Segurança Alimentar 

 Entende-se por leite o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em 

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

animais deve denominar-se segundo a espécie que o proceda (Brasil, 2002). 
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 Entende-se por segurança alimentar o acesso por meios socialmente aceitáveis a 

uma dieta qualitativa e quantitativamente adequada às necessidades humanas 

individuais para que todos os membros do grupo familiar se mantenham saudáveis. O 

conceito de insegurança alimentar se estende desde a percepção de preocupação e 

angústia diante da incerteza de dispor regularmente de alimentos, até a vivência de fome 

por não ter o que comer, passando pela perda da qualidade nutritiva, incluindo a 

diminuição da diversidade da dieta e da quantidade de alimentos (Bickel et. al. 2000). 

 De acordo com a FAO/OMS se entende por segurança alimentar a garantia do 

acesso continuado para todas as pessoas a quantidades suficientes de alimentos seguros 

que lhes assegurem uma dieta adequada; na obtenção e manutenção do bem-estar de 

saúde e de nutrição de todas as pessoas; na promoção de um processo de 

desenvolvimento em bases seguras do ponto de vista ambiental e socialmente 

sustentável, que contribua para uma melhoria na nutrição e na saúde, eliminando as 

epidemias e as mortes pela fome. 

 A segurança e a qualidade do leite produzido dependem diretamente do 

comprometimento do produtor rural em atender os requisitos mínimos para 

caracterização do produto oferecido. Desta forma, medidas de boas práticas de 

fabricação, manejo nutricional que atenda todas as necessidades dos animais para que 

possam expressar seu potencial produtivo e um manejo adequado na ordenha para a 

obtenção higiênica do leite devem ser adotados como princípios básicos para a obtenção 

de um produto de qualidade. 
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II.5 - Contagem de Células Somáticas - CCS 

 Para Philpot & Nickerson (1991) células somáticas são células do corpo que 

vem a formar tecidos ou órgãos e estão presentes naturalmente no leite de vacas sadias, 

são constituídas, em sua grande parte, por leucócitos, principalmente neutrófilos e 

células de descamação do epitélio secretor da glândula. São produzidas pelo sistema 

imunológico do organismo com função de defesa, e migram pelo sangue até a região 

afetada. O número total destas células é identificado como Contagem de Células 

Somáticas (CCS) x 10³/ml. 

A avaliação do estado fisiológico e sanitário da glândula mamaria pode ser 

mensurada por dois métodos: o mais completo é feito através do método direto de 

contagem celular eletrônica, através de equipamentos automatizados em laboratórios 

credenciados, ou ainda pelo mais simples que é o método indireto CMT (California 

Mastitis Test). 

Segundo Malek & Santos (2008) as células somáticas do leite são compostas 

basicamente por células de defesa, denominadas leucócitos, e que são originários do 

sangue, e por células epiteliais de descamação. Quando ocorre a infecção por invasão 

bacteriana da glândula mamaria, há um desenvolvimento rápido das bactérias e 

consequente aumento da CCS (contagem de células somáticas) da área infectada. 

 Machado et al. (2000) afirmou que altas CCS causam diversas mudanças na 

composição do leite, afetando sua qualidade, pois alteram a permeabilidade dos vasos 

sanguíneos da glândula e reduzem a secreção dos componentes do leite sintetizados na 

glândula mamária pela ação direta dos patógenos ou de enzimas. 
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 Tal inflamação do úbere do animal é denominada mastite e é causada 

principalmente por micro-organismos que invadem o quarto mamário e o colonizam, 

podendo estes serem contagiosos ou não. Com a inflamação, os vasos sanguíneos se 

dilatam e permitem a passagem de outras substâncias presentes no sangue para o leite, 

além de células mortas e bactérias (Carvalho et. al., 1995). Com isso a mastite pode 

alterar nos teores dos componentes do leite, como a proteína, gordura, extrato seco 

desengordurado e minerais, gerando inúmeros prejuízos à indústria láctea. 

 De acordo com Brito (1999) estas inflamações e lesões no tecido mamário, 

tornam as células secretoras de leite menos eficientes, e com menor capacidade de 

produção. Isto explica a perda de qualidade e a redução na produtividade do animal. 

No Brasil, a alta prevalência da mastite em rebanhos leiteiros representa prejuízo 

de 12 a 15% na produção, elucidou em estudos anteriores Ribeiro et. al. (2008), só na 

Região Sudeste, onde se encontra a maior bacia leiteira, esses valores chegam a 20%. 

Fernandes (2013) conclui ainda que a mastite é a causa contínua de significativos 

prejuízos para a indústria leiteira brasileira, podendo levar a perdas nas propriedades de 

até R$ 630,00 por vaca/ano. 

 Sendo assim a CCS torna-se então um importante indicador da sanidade do 

animal, pois viabiliza não só a identificação de animais com mastite clínica, mas 

também a subclínica, reduzindo danos futuros à produção e qualidade do leite e dos seus 

derivados industriais (Müller, 2002). 
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II.6 - Contagem Bacteriana Total - CBT 

 A contagem bacteriana total (CBT) é o número de bactérias contidas no leite, 

cujo valor numérico é expresso em unidades formadoras de colônias (UFC) por mililitro 

de leite (UFC/mL). A CBT indica as condições gerais de higiene da ordenha e dos 

utensílios utilizados neste processo, bem como do local onde será armazenando o leite.  

A alta CBT pode causar vários prejuízos no sistema de produção do leite, como 

alterações no sabor e odor do leite e derivados e alterações no tempo de validade do 

leite in natura e dos produtos lácteos, tendo, portanto, um importante impacto na 

segurança dos alimentos. A CBT avalia a qualidade microbiológica do leite, onde as 

principais fontes de contaminação bacteriana do leite são superfícies dos equipamentos 

de ordenha e tanque, superfície externa dos tetos e úbere e patógenos causadores de 

mastite no interior do úbere (Molineri et al., 2012). 

 Segundo Bueno et al. (2008), a presença de elevada CBT no leite pode também 

na em sua composição, principalmente nas concentrações de gordura, proteína, lactose e 

sólidos totais, resultando em alterações nos subprodutos fabricados pela indústria.  

Em leites com elevada CBT, a fermentação da lactose por bactérias produz ácido 

lático, causando a acidez, a qual ainda é um dos problemas enfrentados pelos laticínios. 

A produção de enzimas extracelulares, como lipases e proteases de origem microbiana, 

alteram o sabor e o odor, levando à perda de consistência na formação do coágulo para 

fabricação do queijo e à gelatinização do leite longa-vida (Fonseca & Santos, 2001). 

De acordo com Guerreiro et al. (2005) a saúde da glândula mamária, a higiene 

de ordenha, o ambiente em que a vaca fica alojada e os procedimentos de limpeza do 

equipamento de ordenha são fatores que afetam diretamente a contaminação microbiana 

http://www.cnpgl.embrapa.br/sistemaproducao/glossary/3#term278
http://www.cnpgl.embrapa.br/sistemaproducao/glossary/3#term205
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do leite cru. A temperatura e o período de armazenagem do leite também são fatores 

importantes, não podendo exceder 4°C, em um período de 48 horas. Estes fatores estão 

diretamente ligados com a multiplicação dos microrganismos presentes no leite, 

afetando a contagem bacteriana total. 

Os principais microrganismos encontrados no leite podem ser classificados nos 

seguintes grupos: psicrotróficos, termodúricos e coliformes (Brito, 2010). 

 Bactérias psicrotróficas são aquelas capazes de se desenvolver em temperaturas 

abaixo de 7ºC (Frank et al., 1992), sendo os principais agentes de deterioração de leite 

cru refrigerado e de seus derivados, produzindo enzimas lipolíticas e proteolíticas, que 

mesmo com a pasteurização e eliminação destas bactérias, este processo não reverte os 

compostos gerados.  

De acordo com Bastos (2012) a lipólise da gordura do leite causa um sabor 

rançoso e as proteólises vão dificultar a coagulação do leite para a produção de queijos, 

além de reduzir o rendimento da massa para a produção destes. Segundo Arcuri et al. 

(2008) no Brasil, alguns estudos evidenciaram altas contagens de bactérias 

psicrotróficas em leite cru refrigerado, mas pouco se conhece sobre a composição desta 

microbiota e suas propriedades hidrolíticas. 

 Outra classe de bactérias são as termodúricas, que segundo Almeida (2013) são 

capazes de sobreviver à temperatura de pasteurização (63°C por 30 minutos ou 72 a 

75°C por 15 a 20 segundos), tem como exemplos os gêneros Clostridium e Bacillus e 

como sobrevivem à pasteurização, podem reduzir o tempo de prateleira do leite, 

principalmente se as bactérias forem também psicrotróficas.  
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As bactérias termodúricas se desenvolvem por falhas na limpeza dos 

equipamentos de ordenha ou de contaminação do solo e ainda problemas estruturais e 

danos causados nos componentes da ordenhadeira. Seja qual for a origem da 

contaminação a durabilidade do produto será afetada, ou seja, altos índices bacterianos, 

mais perecível se torna o produto. 

 A presença de taxas elevadas de coliformes fecais no leite cru indica condições 

higiênicas insatisfatórias de manipulação do leite. Ordóñez et al. (2005) afirmaram que, 

coliformes metabolizam a lactose, produzindo entre outras substancias, acido láctico e 

dióxido de carbono. O primeiro, junto com o que é produzido pelas bactérias lácticas, 

provoca o aumento da acidez do leite, já o CO2 produzido pelos coliformes exercem 

grande importância nos queijos, onde ficam retidos na massa, dando origem a pequenos 

buracos no queijo, condizendo falta de higienização durante as praticas de ordenha e 

manipulação do leite. Além disso a presença de coliformes é de suma importância, pois 

podem apresentar riscos a saúde. 

II.7 - Instruções Normativas 51 e 62 e suas aplicações 

 A IN 51 entrou em vigor em 18 de setembro de 2002 (Brasil, 2002), para 

regulamentar a produção, acondicionamento na propriedade e o transporte do leite até a 

indústria. A IN-51 estabeleceu critérios de qualidade para CCS e CBT, os quais 

deveriam ter seus níveis máximos de 400.000 células/mL e 100.000 UFC, 

respectivamente, a partir de primeiro de julho de 2011. Entretanto, várias medidas 

propostas por esta instrução não se efetivaram, devido à falta de tempo hábil e aporte 

financeiro dos produtores de leite. Assim editando-se a IN 62, com atuação a partir de 

primeiro de janeiro de 2012, esta instrução flexibilizou as datas de implementação dos 

critérios máximos para serem cobrados a partir de primeiro de julho de 2016, mantendo 
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os valores de CCS e CBT, em 400.000 células/mL e 100.000 UFC/mL respectivamente.  

Foi também estabelecida a obrigatoriedade do uso dos tanques de expansão, que 

são construídos em aço inoxidável, armazenando e refrigerando o leite a 4º C, em 

desfavor dos de imersão, que mantinham os latões de leite de aço ou plástico imersos 

em água, em uma temperatura de 9º C para a refrigeração nas propriedades e o fim dos 

leites tipos B e C, tornando todos leites crus integrais e a coleta a cada 48 horas também 

foram definidos 

Abaixo seguem tabelas comparativas dos padrões de CCS e CBT estipulados 

pela IN 51 e atualizados para a IN 62. 

 

Tabela 2 - Níveis máximos de contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) e 

prazos estipulados pela Instrução Normativa nº 51 

Região Período 

Sul 

Até 

01/07/2005 

 

 

A partir de 

01/07/2011 

Sudeste 

De 01/07/2005 

Até 01/07/2008 

De 

01/07/2008 

Até 

01/07/2011 
Centro-oeste 

 

CBT(UFC/mlˉ¹) 1,0x10⁶ 1,0x10⁶ 7,5x10⁵ 3,0x10⁵ 

CCS(Células/mlˉ¹) 1,0x10⁶ 1,0x10⁶ 7,5x10⁵ 4,0x10⁵ 

Fonte: Adaptado de MAPA (2002) 
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Tabela 3 - Níveis máximos de contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) e 

prazos estipulados pela Instrução Normativa nº 62 

Região Período 

Sul 

A partir de 

julho/2008 

 

 

A partir de 

julho/2017 Sudeste 

A partir de 

janeiro/2012 

A partir de 

julho/2014 

Centro-oeste  

 CBT(UFC/mlˉ¹)        7,5x10⁵                    6,0x10⁵      5,0x10⁵           1,0x10⁵ 

CCS(Células/mlˉ¹)        7,5x10⁵                    6,0x10⁵      3,0x10⁵           4,0x10⁵ 

Fonte: Adaptado de MAPA (2011) 

 

Os valores e prazos para CCS e CBT foram novamente revogados, devido à 

dificuldade encontrada pelos produtores em atingi-las, sendo validos os valores para 

CCS e CBT de 5,0x10⁵ Cel/ml e 3,0x10⁵ UFC/ml, respectivamente, até julho de 2018. 

 

III - OBJETIVO 

Realizar a educação continuada dos produtores consorciados com a Usina de 

Beneficiamento Del Rios, observando a execução de práticas de manejo durante a 

obtenção do leite produzido, comparando os resultados da análise do leite adquirido 

com os valores de referência citados na instrução normativa 62 (IN 62/2011 MAPA), na 

tentativa de orientá-los para se obter melhores índices de qualidade. 
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IV - MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na microrregião de São João del Rei – MG, durante os 

meses de janeiro a julho de 2017, onde foram colhidas as amostras dos leite das linhas 

de coleta da Usina de Beneficiamento Del Rios localizada na mesma cidade, em um 

total de 7 linhas: Caixa D’Água (1), Plataforma (2), Fé/Pombal (3), Morro Grande (4), 

Cedro (5), Emboabas (6) e Granel (7).  

O clima da região é o tropical de altitude e o tropical úmido Cwa, segundo a 

classificação de Köppen-Geiger, e a altitude média da região é de cerca de 900 metros. 

A região do campo das vertentes é uma das doze mesorregiões em que se divide o 

Estado de Minas Gerais. É composta por 36 municípios e três microrregiões, que são as 

de Lavras, Barbacena e São João del-Rei, sendo que esta última é composta por quinze 

municípios. Todos possuem clima ameno e estações climáticas bem divididas. 

As linhas estão distribuídas em locais beneficiados por grande quantidade de 

água e de fácil captação, porém os terrenos para exploração dos animais são bem 

íngremes o que pode ser desfavorável para o pastejo dos mesmos. O acesso para 

captação do leite em algumas propriedades é dificultado pela topografia dos terrenos.  

As propriedades possuem características específicas bem definidas, sejam elas 

associadas a poder aquisitivo, nível tecnológico e estrutura física, composição racial do 

rebanho, grau de instrução dos proprietários, até o tipo de mão-de-obra empregada. 

Não foram avaliadas a quantidade de animais ordenhados assim como kg de leite 

coletado por propriedade, uma vez que estas vão de baixo nível tecnológico a pelo 

menos alguma forma de manejo tecnificado executado durante o processo de ordenha. 
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As coletas do leite foram realizadas mensalmente durante 7 meses, totalizando 7 

amostras em cada propriedade. As amostras foram recolhidas diretamente nas 118 

unidades produtoras de leite correspondente a linha (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) de aquisição de 

leite cru da Usina Beneficiadora.  

Durante as coletas das amostras de leite eram avaliadas as práticas de manejo 

exercidas durante o processo de ordenha. Foram observadas em que condições 

higiênicas se encontravam o ambiente onde os animais eram ordenhados, os utensílios e 

equipamentos utilizados durante o processo, assim como o local de armazenamento do 

leite. 

Os leites ficavam armazenados em tanque de expansão refrigerado e controlado 

com temperaturas entre 2 e 7°C, exigidos como controle de qualidade pelo MAPA. As 

amostras continham aproximadamente 100 mL de leite e foram armazenadas em frascos 

específicos, contendo conservantes na forma de pastilhas. A conservação do leite no 

ponto de coleta foi realizada em caixas isotérmicas com gelo e posteriormente 

refrigeradas a < 4 ºC até o momento de sua análise no Laboratório do Laticínio 

conveniado, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Centro Nacional de 

Pesquisa de Gado de Leite, em Juiz de Fora-MG, credenciada pelo MAPA.  

Foram realizadas as análises de composição do leite referente a: extrato seco 

desengordurado, proteína, gordura e microbiológica (contagem de células somáticas e 

contagem total bacteriana). O reagente Bronopol foi usado em amostras para contagem 

de células somáticas (CCS) e determinação centesimal de gordura, proteína, e extrato 

seco desengordurado, e o reagente azidiol para a contagem bacteriana total (CTB).  

 



29 
 

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise descritiva utilizando o 

programa SAS (Statistical Analysis System), sendo os parâmetros avaliados em valor 

médio, máximo e mínimo e coeficiente de variação. Os valores mensurados foram 

analisados, sendo observado se atendiam aos padrões estabelecidos pela Instrução 

Normativa 62/2011.  

 

V- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 4 estão apresentados os valores médios, máximo e mínimo e 

coeficiente de variação do parâmetro CCS obtidos durante o período de estudo. 

Tabela 4 - Contagem de Células Somáticas (CCS) das amostras de leite das linhas de coleta da Usina de 

Beneficiamento Del Rios 

Linha JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL Média MIN MAX CV% 

1 582,50 531,93 704,71 566,85 547,07 529,14 584,78 578,14 34,00 2468,00 82,89 

2 1033,00 1256,50 1084,25 889,50 595,75 849,25 632,75 905,86 200,00 2274,00 66,6 

3 756,44 862,20 620,00 414,63 674,55 611,44 707,88 663,88 2,67 2870,00 102,09 

4 704,05 850,87 1704,00 915,07 880,00 820,89 858,77 961,95 3,63 5774,00 104,53 

5 1157,00 948,81 745,50 671,20 716,10 611,70 651,00 785,90 120,00 3191,00 64,76 

6 609,77 601,32 587,88 614,81 654,45 524,22 443,49 576,56 3,61 5859,00 87,95 

7 927,40 476,92 512,62 423,66 572,07 658,29 797,59 624,08 5,00 7186,00 116,77 

Média 824,3 789,793 851,28 642,24 662,85 657,85 668,037 * * * * 

CCS: Contagem de células somáticas x 10³ Células/ml; C.V: Coeficiente de Variação 

Ás medias encontradas para o parâmetro CCS obtidas durante os meses de 

janeiro, fevereiro e março, com valores de 824,3; 789,79 e 851,28 x10³ Cél/ml 

respectivamente, foram superiores ao limite proposto pela IN-62 que é de 500x10³ 

Cél/ml. Estes meses são caracterizados por altas temperaturas, podendo aumentar a 

suscetibilidade a infecções, incluindo o número de patógenos aos quais os animais estão 

sujeitados (Smith et al., 1985).  Roma Júnior et al. (2009) observaram altos valores de 
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CCS durante os meses que regem o verão (Dezembro, Janeiro e Fevereiro) e menores 

durante o mês de março, corroborando parcialmente com os resultados deste estudo, que 

também observou altas contagens de células somáticas durante o mês de março.  

Durante as visitas foi observado que os animais após ordenha, em determinadas 

propriedades, encontravam-se em ambientes de baixas condições higiênicas, o que pode 

explicar os altos valores de CCS encontrados, sendo este parâmetro indicativo de 

infecções dos tetos. Porém, foram encontrados valores mínimos abaixo de 200x10³ 

Cél/ml, estes inferiores ao estabelecido pelo IN-62. Manejos adequados executados 

durante e após a ordenha, que vão da execução do pré-dipping e pós-dipping, que é o 

uso de solução sanitizadora para higienização dos tetos, até oferecimento de volumoso 

após ordenha, assim evitando que os animais fiquem confinados e estes acabam 

deitando em solo contaminado, podem contribuir para se evitar possíveis infecções.  De 

acordo com Zschöck et al.(2011) o pós-dipping é fundamental para remover os resíduos 

de leite que permanece no teto após a ordenha e auxilia na prevenção de infecções. 

A partir do mês de março foi possível observar uma queda na contagem de 

células somáticas, onde as médias de CCS apresentaram reduções tanto dentro como 

entre as linhas de coleta, ou seja, as temperaturas mais amenas do período de abril a 

julho (outono/inverno), propiciando aos animais maior conforto térmico, fator este que 

pode proporcionar melhores condições fisiológicas, acarretando na diminuição da 

incidência de infecções por patógenos e maior eficiência do sistema imune.  

Além da influência da temperatura, para se obter uma melhor qualidade do leite, 

os produtores devem adotar ações preventivas e formas de manejo consciente, buscando 

minimizar a incidência de infecções, sendo estas ferramentas fundamentais para 

melhores condições no âmbito da atividade. 
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Durante o período avaliado, o mês de abril apresentou o menor valor médio de 

CCS das linhas de coleta, onde obteve o valor de 642,24 Cél/ml, sendo que apenas as 

linhas 3 e 7 apresentaram valores médios inferiores ao estipulado pela IN-62 (<500), 

414,63 e 423,66x10³ Cél/ml respectivamente, porém havendo uma grande amplitude 

dos valores, onde a propriedade com a menor CCS foi de 2,67 e a com maior foi de 

5.859 Células/ml.  

Os coeficientes de variação para CCS tiveram um valor mínimo e máximo de 

64,86% e 116,77%, respectivamente. Tal variação pode ser explicada devida às 

características específicas de cada propriedade, principalmente no emprego de 

tecnologias que maximizam a cadeia produtiva e, segundo Garcia (1989), coeficientes 

de variação acima de 30% demonstram alta dispersão de dados, fator este indicando a 

grande amplitude encontrada neste estudo. 

Conforme apresentado na Figura 1, o índice de conforto térmico para bovinos de 

leite na região de São João del Rei, não apresentaram índices que pudessem influenciar 

o estado fisiológico dos animais, assim como sua susceptibilidade à infecções, sendo 

que os menores valores de ITU (Índice de Temperatura e Umidade) foram observados 

durante os meses de abril a julho, indicando as quedas nos valores de CCS no mesmo 

período de avaliação. Segundo Campos et al. (2002) um limite de até no máximo 75, 

para o índice de temperatura e umidade (ITU), garantem a bovinos de leite o conforto 

térmico. 
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Figura 1 – Índice de temperatura e umidade - Monitoramento do conforto térmico para bovinos de leite na 

região de São João del-Rei, segundo INMET. 

Fonte: INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 2017 

Segundo Ostrensky (1999) e Viana (2000) a contagem de células somáticas é 

influenciada por vários fatores, mas especificamente pela presença de infecções 

intramamárias, tornando-se um indicador bastante confiável de sanidade da glândula 

mamária.  

Porém, outros fatores podem causar alterações na CCS como a raça, estágio de 

lactação, quantidade de leite produzido, número de lactações, estresse causado por 

deficiências no manejo, problemas nutricionais, efeito rebanho e doenças intercorrentes.  

De acordo com a Tabela 5, pode-se observar que durante os meses de janeiro e 

março, 45,7% e 42,3%, respectivamente das propriedades apresentaram valores 

menores ao limite proposto pela IN-62, ou seja, mais da metade das propriedades 

podem ter enfrentado problemas relacionados a infecções da glândula mamária, em 

contrapartida, durante os demais meses avaliados, pelo menos 50% das propriedades 

não extrapolaram os valores mínimos estipulados pelo MAPA. 
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Tabela 5 - Propriedades que atenderam e não atenderam aos 

valores estipulados de CCS e CBT, segundo IN-62 (%) 

  CCS CBT 

MÊS <500 >500 <300 >300 

JAN 45,7 54,3 68,6 31,4 

FEV 50 50 71 29 

MAR 42,3 57,7 66,1 33,9 

ABR 66,9 33,1 66,1 33,9 

MAI 53,3 46,7 76,2 23,8 

JUN 50,8 49,2 74,5 25,5 

JUL 52,5 47,5 83 17 

CCS: Contagem de Células Somáticas; CBT: Contagem Bacteriana Total; IN-62: Instrução Normativa 62 

 

Na busca de reduzir infecções foram abordadas aos produtores ações profiláticas 

necessárias para redução da mastite, como: 

– Higiene e conforto no local de permanência dos animais: o local deve ser o mais 

limpo e confortável possível, sem causar estresse ou injúrias, reduzindo a chance do 

animal se infectar. 

– Adequada rotina de ordenha: são medidas importantes o uso do pré-dipping, visando 

reduzir a infecção por patógenos ambientais disseminada entre os animais, além de 

reduzir a contagem bacteriana total (CBT) do leite; secagem dos tetos com papel toalha 

descartável, ordenhando tetos limpos e secos; uso do pós-dipping para eliminar os 

patógenos carreados pelas teteiras de uma vaca para outra e higiene das mãos do 

ordenhador. Outra prática que pode auxiliar na redução da CCS é fornecer alimento às 

vacas em lactação logo após a ordenha, evitando que as mesmas deitem e 

microrganismos possam penetrar a glândula mamária, já que nesse momento os 

esfíncteres dos tetos ainda estão abertos, facilitando a ocorrência de mastite. 
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De acordo com a tabela 6 podemos observar grande variação na CBT tanto entre 

como dentro das linhas de coleta. Isso pode ser explicado pela grande amplitude 

encontrada entre os dados e coeficientes de variação elevados, mostrando a alta 

dispersão entre os dados, com valores mínimos inferiores ao estipulado pela IN-62 

(300x10³ UFC/ml) que foram de 0,5; 0,7; 3; 6; 7; 10 e 31x10³ UFC/ml e os máximos 

que ultrapassaram a casa dos 1000x10³ UFC/ml. 

Tabela 6 - Contagem Bacteriana Total (CBT) das amostras de leite das linhas de coleta da Usina de 

Beneficiamento Del Rios 

Linha JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL Média MIN MAX CV(%) 

1 710,28 523,92 1263 182,71 203,85 1092,36 371,42 621,07 10,00 8088,00 161,81 

2 1621 986,5 1548,25 1840,5 1395 1533,25 1037,75 1423,17 31,00 3092,00 71,97 

3 417,77 577,22 1451,89 191,55 927,22 924,88 170,55 665,86 3,00 6672,00 134,74 

4 901,44 258,26 785,63 279,31 302,05 398,31 428,89 479,12 6,00 6862,00 156,75 

5 355,33 379,9 275,8 134,9 196,9 134,5 149,4 232,39 7,00 1706,00 127,36 

6 284,34 311,08 286,88 311,48 303,34 153 59,18 244,18 0,50 5123,00 201,85 

7 481,39 200,04 240,7 173,22 291,18 200 449,58 290,87 0,70 8143,00 176,05 

Média 681,65 462,41 836,02 444,81 517,07 633,75 380,96 * * * * 

CBT: Contagem Bacteriana Total, x10³ UFC/mL; CV: Coeficiente de Variação; MIN: Mínimo; MAX: 

Máximo 

 

A CBT está intimamente ligada à higiene do leite, percebendo que há uma 

grande dificuldade ou até mesmo negligência dos produtores em cumprir os requisitos 

mínimos estipulados pela IN-62 (≤300). Durante as visitas muitas das vezes os locais de 

ordenha e armazenamento do leite após ordenha se encontravam em más condições 

higiênicas, porem não foram à maioria como mostra a tabela 5, onde no mínimo 66% 

das propriedades atenderam o valor estabelecido pela Instrução Normativa 62. 
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Durante as coletas das amostras de leite foi observado que há propriedades que 

inspecionam ou realizam higienização dos utensílios, locais de ordenha e 

armazenamento do leite e que realizam manejo que minimiza tal contaminação através 

do pré-dipping e pós-dipping, e aquelas que não realizam qualquer forma de 

higienização atribuídos a perda de tempo. Fatores como limpeza de utensílios utilizados 

na ordenha, higiene pessoal do ordenhador, o local de ordenha e armazenamento do 

leite estão intimamente relacionados com os valores de CBT, sendo que ao longo do 

período de estudo foram observadas mudanças tanto positivas quanto negativas, onde 

alguns produtores seguiam as recomendações de manejo e aqueles que não se 

preocupavam em atendê-las. 

Por outro lado aquelas linhas onde os produtores seguiam as recomendações 

tiveram decréscimos na CBT ao longo do período de avaliação, podendo ser observado 

entre os valores médios obtidos das amostras de leite das linhas 5, 6 e 7, demonstrados 

na Tabela 6. 

A qualidade do leite envolve problemas de contaminação por bactérias e micro-

organismos. Buscando evitar esses problemas, é preciso estabelecer um programa de 

boas práticas de produção executado durante o manejo, incluindo treinamento correto 

dos ordenhadores, manutenção dos equipamentos de ordenha assim como a limpeza e 

higiene dos utensílios (SANTOS & FONSECA, 2007). 

Na tabela 7 encontram-se os valores médios e coeficientes de variação dos 

componentes do leite (Proteína, Gordura e Extrato Seco Desengordurado) das linhas de 

coleta avaliadas durante o período de estudo. 
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Tabela 7 – Valor médio e coeficiente de variação dos componentes (PRO, GOR e 

ESD) das amostras de leite das linhas de coleta da Usina de Beneficiamento Del 

Rios 

  PRO% CV% GOR% CV% ESD% CV% 

JAN 3,1 6,04 3,47 16,18 8,41 4,23 

FEV 3,12 6,09 3,46 15,28 8,39 3,44 

MARÇO 3,15 5,54 3,5 15,01 8,41 3,83 

ABRIL 3,26 6,12 3,59 16,73 8,6 3,74 

MAIO 3,27 5,38 3,64 14,05 8,57 2,97 

JUNHO 3,23 5,02 3,61 12,46 8,58 2,78 

JULHO 3,23 6,07 3,48 15,66 8,57 2,98 

 PRO- Proteina; GOR- Gordura; ESD- Extrato seco desengordurado; CV- Coeficiente de Variação 

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março foram observados os menores 

valores médios para os parâmetros proteína, gordura e extrato seco desengordurado, em 

concordância com Head (1989) que observou diferenças entre os teores dos 

componentes do leite em função do efeito da época do ano, principalmente para a época 

de verão (dezembro a março), variabilidade encontrada por razão da natureza da 

característica. 

Durante os três primeiros meses de estudo foram identificados altas contagens de 

células somáticas e segundo Schäellibaum (2000) há uma relação direta entre a CCS e a 

concentração dos componentes do leite, onde o aumento do número de células 

somáticas provoca redução em dois principais componentes do leite, gordura e proteína, 

podendo ser observados menores valores encontrados estes parâmetros durante o 

mesmo período de análise. Também foram obtidos menores valores médios para o 

parâmetro extrato seco desengordurado, que sofre influência devido à variação do 

conteúdo proteico do leite (Coolier, 1985), contribuindo com os achados deste estudo. 

Os coeficientes de variação dos parâmetros PRO e ESD não ultrapassaram os 

7%, ou seja, sendo observada baixa dispersão dos dados, onde os menores valores 

médios encontrados para estes foram de 3,1% e 8,40% respectivamente, valores estes 
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que se encontram dentro dos padrões estabelecidos pela IN-62 que são de no mínimo 

2,9% para PRO e 8,40% para ESD. 

Por outro lado segundo Harmon (1994), leites com elevadas CCS podem levar a 

expressiva redução da fração de caseína, pela sua degradação por proteases bacterianas 

e leucocitárias e pela diminuição de sua síntese devido à inflamação da glândula 

mamária (mastite), causando redução no teor de proteína do leite e de acordo com 

Caldeira et al. (2010) a avalição do parâmetro ESD é de grande importância para a 

indústria láctea, pois é um dos fatores que afeta diretamente o rendimento de produtos 

beneficiados como queijos e iogurtes.  

De acordo com os coeficientes de variação mensurados da GOR, é possível 

observar que há média dispersão dos dados (>10%), porém os valores médios 

encontrados não estiveram abaixo do exigido pela IN-62 que é de 3,0%, tendo como o 

menor valor médio 3,46%.  

Durante as visitas às propriedades foi verificado que algumas enfrentavam 

problemas com o manejo nutricional dos animais, devido à queda na produção de 

forrageiras durante o inicio do estudo, onde os produtores passaram por um período 

critico devido a falta das chuvas durante o período do verão (janeiro, fevereiro e março). 

Outro fator que afetou o manejo nutricional foram os altos valores pagos pelos insumos 

(milho e soja) para formulação de ração/concentrado para suplementação devido à 

escassez de forrageira, que foram reduzidos para manterem suas atividades. 

De acordo com Reis et al. (2004), a variação no teor de gordura do leite é 

influenciada por fatores ambientais e de manejo, especialmente pela nutrição, além de 

genéticos, o que ajudou a compreender que, somado a deficiência nutricional, o fator 

genético também era um problema enfrentado pelos produtores, devido a composição 
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racial de seus rebanhos, que variavam a raças sem caracterização leiteira, mestiços e ate 

aqueles que possuíam lotes com características leiteiras bem definidas. 

Um fator que pode causar alterações nos teores dos componentes do leite como a 

proteína e gordura, são altas CBT. As bactérias presentes no leite podem liberar ácidos e 

enzimas extracelulares, como lipases e proteases de origem microbiana, que degradam 

estes componentes (Santos & Fonseca, 2001), refletindo na qualidade de seus derivados.  

Fato este que pode ser observado através do estudo das tabelas 6 e 7, onde 

durante o mês de janeiro em que as médias para CBT foram uma das mais altas 

(681,65x10³ UFC/ml) os valores de proteína e gordura do leite tiveram as médias mais 

baixas mensuradas, 3,1 e 3,46% respectivamente. 

 

VI - CONCLUSÃO 

Conclui-se que através da análise da qualidade de leite das linhas de coleta da 

Usina de Beneficiamento Del Rios, que há dificuldade encontrada de se atingirem os 

limites propostos pela IN-62. Ações educativas e implementações tecnológicas voltadas 

para a execução de um manejo adequado, são ferramentas de suma importância para se 

obter um leite de melhor qualidade, atendendo aos padrões estabelecidos. O 

acompanhamento às propriedades deve ser contínuo almejando a segurança e 

permanência do produtor em suas atividades, despertando sua consciência, demostrando 

que suas ações refletem na qualidade do seu produto. A Usina de Beneficiamento Del 

Rios tem sido uma grande parceira dos produtores consorciados, realizando visitas em 

campo e promovendo encontros para discussão das questões emblemáticas sobre o tema 

na busca de um produto de qualidade.  
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