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RESUMO – A região sul foi responsável por 13,7 % da aquisição do leite na média nacional, na fatia 
da região sul o Paraná é responsável por 11,7 % da aquisição do leite, se mostrando a principal 
justificativa do projeto. A região dos Campos Gerais-PR é caracterizada por agricultura familiar e se 
mostram necessária os programas de informação e incentivo aos produtores. O presente trabalho 
teve como objetivo encontrar fontes de contaminação do leite, realizando testes de CCS, CBT e 
também coliformes a 35°C e 45°C da água utilizada no manejo e alimentação do gado. O projeto 
abrange o apoio às agroindústrias produtoras de leite e derivados; Pequenos, médios e grandes 
produtores de leite; Técnicos e especialistas na área de laticínios; Acadêmicos e Universidades e 
Instituições de Pesquisa. São realizadas visitas, dias de campo e acompanhamento da ordenha e dos 
animais, assim como acompanhamento da água e das condições sanitárias do local, proporcionando 
aos acadêmicos, maior aprendizado e aos produtores maior rentabilidade e maior qualidade de seu 
produto. A qualidade microbiológica da água da maioria das propriedades encontrava-se 
comprometida para o consumo humano, animal e higienização dos equipamentos de ordenha. 
Entretanto não apresentou correlação direta entre os altos valores de coliformes e contagem de 
células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT). 

PALAVRAS CHAVE – IN62/2011. Coliformes 35º. Coliformes 45º 
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Introdução 
 

O Brasil teve em 2011 uma estimativa de 32.296 milhões de litros produzidos de leite. 
(Embrapa). No 4º trimestre de 2012, a participação regional na aquisição de leite foi de 38,9% para o 
Sudeste; 36,6% para o Sul; 13,7% para o Centro-Oeste; 5,8% para o Norte e 5,0% para o Nordeste. 
Minas Gerais é o estado que mais adquire leite (25,6%), seguido por Rio Grande do Sul (15,4%) e 
Paraná (11,7%). O Paraná tem uma taxa de crescimento de 0,093, sendo a maior entre os três 
primeiros do ranking nacional. (IBGE) 

 

 No comparativo entre o 4° trimestre de 2012 com o mesmo período de 2011 observou-se que 
as regiões Norte, Nordeste e Sudeste apresentaram queda na aquisição de leite, quedas respectivas 
de 9,3%; 15,0% e 3,2%.  

 Em sentido contrário apresentaram crescimento as regiões Sul (1,8%) e Centro- Oeste 
(1,8%). No Sul, o Rio Grande do Sul registrou queda de 1,7% na aquisição, mas conta com uma 
participação importante na produção nacional. Santa Catarina e Paraná, no entanto, aumentaram a 
captação de leite em respectivamente 8,6% e 1,4%.  
 No meio rural encontram-se famílias que dependem da atividade leiteira para sua 
sobrevivência, caracterizando assim a agricultura familiar. Um leite com qualidade depende de vários 
requisitos, um deles é apresentar uma baixa carga microbiana, ele por si só, é um ótimo meio de 
cultura para o desenvolvimento de microrganismo, pois apresenta um alto valor nutritivo. 
 A qualidade do leite é muito importante para as indústrias e produtores, tendo em vista sua 
grande influência nos hábitos de consumo e na produção de derivados. Por isso, é necessário 
conhecer alguns conceitos sobre a qualidade do leite, referentes à composição e condição higiênico-
sanitária. Ao levar a sua matéria-prima a um centro processador ou industrial, o produtor tem o seu 
leite submetido a testes de avaliação, para verificar a sua qualidade. São efetuadas análises, 
conforme as normas vigentes, visando garantir produtos com o menor risco possível para a 
população. A qualidade do leite é definida pelos seguintes critérios: 

 Constituição físico-química: Extrato seco total, extrato seco desengordurado, gordura, 
densidade.  

Água: Maior componente do leite, em volume. Há cerca de 88% de água no leite. Se, de alguma 
forma, água for adicionada ao leite, o peso do produto será alterado sensivelmente. Logo, isso 
constitui uma fraude. 

 Alguns fatores podem afetar a qualidade do leite, sendo necessárias algumas adequações, 
como oferecer uma alimentação balanceada ao animal, rica em carboidratos, aminoácidos essenciais 
e proteína de alta qualidade. Também, afetam a composição do leite a raça do animal, a frequência 
de ordenha e a maneira de ordenhar. 

 A qualidade do leite também pode ser influenciada pela qualidade da água, visto que sua má 
qualidade pode representar risco á saúde do animal e do consumidor e também levar o produto a ter 
uma baixa qualidade. Há estimativas de que grande parte dos produtores utiliza água de fontes sem 
tratamento prévio, podendo comprometer a qualidade do leite e a saúde dos animais. 

 A água utilizada no ambiente de ordenha para limpeza, tanto das tetas dos animais como 
dos equipamentos de ordenha, pode atuar como via de transmissão de microorganismos para a 
glândula mamária, bem como comprometer a qualidade do leite, uma vez que a água com alta 
contagem de bactérias possibilita a veiculação da população bacteriana diretamente para o leite. São 
considerados critérios de qualidade da água os aspectos físicos, químicos e microbiológicos. A 
qualidade da água se apresenta como elemento chave para o sucesso e rentabilidade dos sistemas 
de produção de leite, assim como, para a garantia da sanidade animal, segurança alimentar e 
sustentabilidade ambiental. 
 A qualidade microbiológica da água pode afetar a qualidade do leite, elevando principalmente 
a Contagem Bacteriana Total (CBT), inviabilizando, assim, a obtenção de alimentos que atendam aos 
padrões microbianos exigidos pela legislação em vigor, no caso do leite a instrução normativa 62 de 
dezembro de 2011. 
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A contagem Bacteriana Total (CBT), que significa a contagem do número de colônias 
presentes em cada amostra de leite, previamente incubada a 32ºC basicamente da contaminação 
inicial do leite, bem como taxa de multiplicação microbiana.  
 

A contagem de células somáticas é um teste rápido e facilmente obtido a fim de determinar a 
qualidade do leite e avaliar a saúde da glândula mamária. Contagens de amostras de leite colhidas 
em tanques são mais comumente usadas na regulação e na determinação do preço pago ao 
produtor. A contagem de células somáticas do tanque de leite (CCSTL) tem relação direta e indicativa 
da prevalência de mastite, na composição do leite, riscos de contaminação do leite com antibióticos e 
probabilidade da presença de bactérias zoonóticas patogênicas. Rebanhos que apresentam uma 
menor quantidade de células somáticas no tanque, consequentemente, apresentam maior 
produtividade. 
 
 As exigências de qualidade e higiene para o leite cru são definidas pela Instrução Normativa 
nº62 /2011, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento (MAPA), que serviu como 
base para as orientações aos produtores de leite. Assim como o Ministério da Saúde estabeleceu a 
Portaria nº 518 / 2004, onde regulamenta a qualidade de água. 

Um dos objetivos do projeto é fornecer aos produtores um maior conhecimento técnico e um 
maior conhecimento de boas práticas de ordenha. Sendo realizados minicursos, dias de campo e 
visitas onde os produtores terão informações á respeito de diversidade tecnológica de suas matérias 
primas, destinação de dejetos, acompanhamento dos animais, assim como também sobre o 
tratamento da água. 

Figura 1: Imagens ilustrativas do ciclo de palestras realizadas na região atendida pelo projeto. 

           
                     
Figura 2: olho d’água, onde foi coletada amostra de água para análise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 
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Um dos objetivos deste projeto é auxiliar os produtores de municípios próximos á Ponta 
Grossa e proporcionar aos acadêmicos e bolsistas, participantes do projeto um aprofundamento na 
área de laticínios. Através do projeto, espera-se contribuir para que os produtores de leite tenham a 
segurança e o auxílio para a melhoria na qualidade de seu produto, bem como o apoio técnico para 
implantá-las em suas propriedades, através de análises de qualidade, instruções de manejo e boas 
práticas na ordenha, com todo o suporte necessário para a garantia da qualidade do leite. Como 
formação de recursos humanos, espera-se realizar a capacitação dos produtores por meio de ciclos 
de palestras, workshops, e outros eventos que possam contribuir para a melhor qualidade dos seus 
produtos. 

 
 

Metodologia 
 

 O projeto possui uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais recém-formados das 
áreas de agronomia, engenharia de alimentos, zootecnia, e acadêmicos de engenharia de alimentos, 
bem como um coordenador de Engenharia de Alimentos, os quais, em conjunto com os 
coordenadores do projeto, auxiliam e contribuem para o alcance dos objetivos propostos.  
 Os dias de campo e as coletas de amostras serão realizados de acordo com a necessidade e 
disposição dos produtores. Os participantes do projeto levaram aos produtores sugestões para 
melhoria do manejo, qualidade do leite e da água. Bem como detecção de problemas referentes ao 
leite e a água nas propriedades.  

As metodologias de análises físico-químicas e microbiológicas serão validadas segundo as 
exigências da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

À escolha das propriedades foi de forma aleatório, contanto com a parceria da Agência de 

Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná. 

As amostras de leite foram coletadas de tanques de resfriamento por expansão, e 
armazenadas em caixa isotérmica com gelo reciclável mantendo a temperatura inferior de 7ºC, sendo 
encaminhadas ao Laboratório da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 
Holandesa (APCBRH), as quais realizaram as análises de contagem de células somáticas (CCS) e 
contagem bacteriana total (CBT). 

Duas amostras de água foram coletadas de cada produtor, sendo uma direta do ponto de 
captação (nascentes, olho d’água e poços) e outro no ponto final,  a qual é utilizada para   a lavagem 
de equipamentos e consumo dos animais. As amostras de água foram coletadas em frascos âmbar e 
armazenadas em caixa isotérmica com gelo reciclável mantendo-se a temperatura inferior de 7ºC até 
a realização das análises de coliformes a 35°C e a 45°C realizadas no laboratório do Centro 
Mesorregional de Excelência em Tecnologia do Leite -UEPG, seguindo a metodologia oficial descrita 
em BRASIL (1993). 

Para a formação de recursos humanos qualificados na área de tecnologia do leite, serão 
realizados seminários, cursos teóricos e práticos, dias de campo e reuniões técnicas. Os resultados 
obtidos com a execução do projeto serão apresentados nos Encontros de Extensão e de Ciência e 
Tecnologia, através de apresentações orais, resumos expandidos e pôsteres. 
 O projeto abrange o apoio às agroindústrias produtoras de leite e derivados; Pequenos, 
médios e grandes produtores de leite; Técnicos e especialistas na área de laticínios; Acadêmicos e 
Universidades e Instituições de Pesquisa. 

 
 

Resultados 
 . 
  Por meio de visitas técnicas realizadas nos pequenos produtores de leite nos municípios de 
Teixeira Soares, foi possível dar o mínimo suporte técnico nas propriedades e coletar amostras de 
água utilizada no momento da ordenha, assim como na lavagem dos equipamentos. 
 Depois de realizadas as análises com o leite foram obtidos resultados, os quais comparados 
com o padrão dado pela legislação vigente tanto sobre a qualidade do leite a IN62/2011, como o 
regulamento sobre a qualidade da água a Portaria nº 518/2004. 

Na tabela 1 o valor médio de CBT foi 240,1 x1000 UFC/ml que variou de 7 á 748 x1000 
UFC/ml. A instrução normativa IN62 de 29 de dezembro de 2011 estabelece um máximo de 100 
x1000 UFC/ml então temos que 57 % das médias das propriedades se encontraram fora do valor 
máximo permitido. 
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A IN62/11 também estabelece um valor máximo de CCS de 480.000 cél/mL. A média de 
CCS foi de 808,2 x100 cél/ml, sendo assim 43 % estão fora do valor máximo permitido. 

 
 
 
 
Tabela 1. Resultado de análise de qualidade de leite de sete produtores da região de 

Teixeira Soares, quanto a CCS e CBT 

Produtor CCS (x1000 cél/mL) CBT (x1000 UFC/mL) 

P1 1399 113 

P2 443 13,5 

P3 776,5 748 

P4 379 7 

P5 186,5 35 

P6 2030,5 471 

P7 443 293,5 

Média 
 

808,2 240,1 

Desvio 
Padrão 

668,5 282,3 

 
Em relação às análises de água, conclui-se que apenas 28,6% apresentaram dentro dos 

limites permitidos para a potabilidade de água, sendo que a Portaria nº 518/2004 estabelece ausência 
de coliformes 35ºC e 45ºC em 100ml de água. 

A qualidade microbiológica da água da maioria das propriedades encontrava-se 
comprometida para o consumo humano, animal e higienização dos equipamentos de ordenha. 
Entretanto não apresentou correlação direta entre os altos valores de coliformes e contagem de 
células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT). 

 
 

Conclusões 
O projeto proporciona não só conhecimentos diversos e específicos para os produtores, 

como trás aos acadêmicos, experiência prática na realização de análises de laboratório e as 
metodologias de trabalho dos equipamentos diversos necessários para estas análises. 

Conclui-se o quanto se faz necessário uma maior aplicabilidade de conceitos técnicos, já 
que encontramos apenas 28,6% dos produtores dentro dos limites permitidos para potabilidade de 
água.  

 Foi possível concluir também que 43% das propriedades estavam fora dos padrões de CCS, 
justificando a necessidade de um maior controle nas propriedades estudadas, de modo a repassar 
informações técnicas necessárias, no âmbito da qualidade de leite e de água que são dois pontos 
críticos nas propriedades leiteiras. 
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