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RESUMO 

 

A qualidade higiênico-sanitária do leite bem como sua composição são parâmetros exigidos 

pelas indústrias de laticínios e órgãos fiscalizadores, garantindo cada vez mais melhores 

atributos aos componentes, higiênicos, nutritivos, e à manutenção das propriedades sensoriais. 

As garantias dos parâmetros de qualidade exigidas se aduzem a um mecanismo de pagamento 

que se correlacionam à boa qualidade do leite fornecido pelos produtores. Os critérios 

relacionados com a qualidade higiênica do leite são bastante diversos. Cabe destacar que tais 

parâmetros, especialmente aqueles relacionados com a qualidade microbiológica do leite, são 

utilizados como mínimo para aceitação da matéria-prima por parte da indústria. Os 

parâmetros são muito variados e incluem desde os mais básicos e tradicionais, que são a 

contagem bacteriana total (CBT) e a contagem de células somáticas (CCS). Também são 

utilizados outros parâmetros que refletem direta ou indiretamente na qualidade higiênica do 

leite, tais como: alizarol, redutase, álcool, acidez, lactofiltração, temperatura do leite. O 

pagamento pela qualidade do leite está sendo utilizado para incentivar produtores a 

fornecerem matéria-prima de boa qualidade, evitando possíveis adulterações. 

 

Palavras-chave: bonificação do produtor, contagem de células somáticas (CCS), qualidade do 

leite. 
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ABSTRACT 

 

The sanitary hygienic quality of milk and its composition parameters are required by the dairy 

industry and regulatory agencies, increasingly ensuring best attributes components, hygienic, 

nutritious, and maintenance of sensory properties. The guarantees of the quality parameters 

required allege is a mechanism payment that correlate to good quality of milk supplied by 

producers. The criteria related to the hygienic quality of milk are quite different. It is worth 

noting that these parameters, especially those related to microbiological quality of milk are 

used as a minimum for acceptance of raw material for the industry. The parameters are varied 

and range from the most basic and traditional, that are the total bacterial count (TBC) and 

somatic cell count (SCC). Also other parameters that are used directly or indirectly reflect the 

hygienic quality of milk, such as: alizarol, reductase, alcohol, acidity, lactofiltração, milk 

temperature. Payment by the quality of the milk is being used to encourage producers to 

supply raw material of good quality and avoid possible tampering. 

 

Key words: producer rebate, somatic cell count (SCC), milk quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade e a segurança de todos os alimentos, incluindo o leite, estão sendo 

cada vez mais acompanhadas e exigidas pelo mercado consumidor. 

A qualidade do leite produzido e industrializado, sob o ponto de vista higiênico-

sanitário, bem como sua composição, constitui-se em grande preocupação por parte das 

indústrias de laticínios e dos agentes fiscalizadores, tendo em vista seu importante papel na 

nutrição humana, nas diversas faixas etárias (BRITO, 1999). 

Os parâmetros de qualidade do leite são cada vez mais utilizados para detectar 

problemas nas práticas de produção e para determinar o valor pago pelo leite (DÜRR, 2005). 

Os atributos de qualidade do leite podem ser resumidos em três componentes: 

qualidade higiênica, valor nutritivo e manutenção das propriedades sensoriais. As principais 

causas de perda de qualidade do leite são relacionadas à saúde e ao manejo dos rebanhos. 

Nesse aspecto, são especialmente importantes os procedimentos higiênicos adotados na 

produção e no armazenamento do leite na fazenda. Problemas relacionados à saúde dos 

animais, como a mastite, podem favorecer reações inflamatórias, que são responsáveis por 

alterações físico-químicas do leite. Problemas relacionados à falta de higiene, temperatura e 

ao tempo de estocagem do leite propiciam a contaminação e favorecem a multiplicação de 

microrganismos deterioradores, que exercem ação deletéria. Todas essas alterações resultam 

em sérios prejuízos, pela redução do rendimento industrial, por alterações nas propriedades 

sensoriais e redução da vida de prateleira do leite e de seus derivados (ORDÓÑEZ, 2005). 

Países que atualmente desejam ser competitivos no mercado internacional de 

produtos lácteos precisam demonstrar a qualidade do produto que estão comercializando. 

A cadeia produtiva do leite brasileiro vem se modificando. Mudanças recentes, 

como o programa de monitoramento da qualidade, a rede de laboratórios de controle de 

qualidade e a própria normatização de equipamentos têm contribuído para o avanço da 

competitividade da pecuária leiteira nacional. 

Em termos legais, em nível nacional, todo o setor lácteo deve observar a 

implementação da Instrução Normativa nº 51 de 18 de setembro de 2002 (IN/51/2002), do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que foi alterada pela Instrução 

Normativa nº 62, de 29 de dezembro de 2011 (IN/62/2011), a qual revoga os anexos II e III 

relacionados ao regulamento técnico de produção, bem como o de identidade e qualidade do 

leite tipos A e B. A IN 51/2002 fixa requisitos mínimos de qualidade quanto a parâmetros 

físico-químicos, microbiológicos, resíduos químicos e de contagem de células somáticas. 
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O objetivo geral deste trabalho consiste em fazer um levantamento bibliográfico 

sobre a importância do sistema de pagamento por qualidade do leite aos produtores. E como 

objetivo específico, demonstrar que o sistema de pagamento por qualidade do leite aos 

produtores está sendo cada vez mais utilizado pelos laticínios, visando a garantir aos 

consumidores produtos seguros e de boa qualidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEITE 

 

Com a domesticação do gado leiteiro, o leite animal passou a fazer parte da dieta 

do ser humano. Para bebês e jovens mamíferos, o leite é o primeiro alimento ingerido e, 

muitas vezes, continua sendo o componente exclusivo da dieta por um período considerável 

de tempo. 

O leite é um fluido biológico complexo, é um produto natural, integral e fresco, 

obtido pela ordenha de vacas que devem ser sadias, para total aproveitamento. Sua 

composição e suas características físicas variam de espécie para espécie. 

Do ponto de vista biológico, o leite é o produto da secreção das glândulas 

mamárias de fêmeas mamíferas, cuja função natural é alimentação dos recém-nascidos 

(ORDÓÑEZ, 2005). 

Do ponto de vista físico-químico, o leite é uma mistura homogênea de grande 

número de substâncias (lactose, gorduras, proteínas, sais, vitaminas, enzimas, etc.), das quais 

algumas estão em emulsão (a gordura e as substâncias associadas), algumas em suspensão (as 

caseínas ligadas a sais minerais) e outras em dissolução verdadeira (lactose, vitaminas 

hidrossolúveis, proteínas do soro, sais (DÜRR, 2005). 

Do ponto de vista sensorial, o leite de boa qualidade apresenta características 

próprias do alimento, com coloração branca e opaca, consistência homogênea, textura suave, 

ausência de grumos, odor suave e gosto levemente adocicado. Desenvolvimento de sabores e 

odores estranhos no leite pode ser causado por resfriamento inadequado, agitação excessiva, 

que pode conferir sabor de ranço, exposição do leite a luz solar ou agentes oxidantes 

(GERMANO, 2001). 

A qualidade higiênica é influenciada pelo estado sanitário do rebanho, pelo 

manejo dos animais e dos equipamentos durante a ordenha, e pela presença de 

microrganismos. A qualidade do leite não está relacionada somente ao produto, mas sim a 

uma gama de fatores que por ventura possam alterar e modificar as características principais 

do leite e de seus derivados. A sanidade dos animais, as boas práticas de higiene tanto na 

propriedade quanto nos estabelecimentos destinados à produção de alimentos estão 

intimamente relacionadas com a qualidade do produto final e devem ser controladas 

rigorosamente, assim como todos os itens do processo de produção (GERMANO, 2001). 
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2.2 CUIDADOS NA HIGIENE DA ORDENHA 

 

A higiene, que no caso significa o conjunto de medidas utilizadas para impedir 

que microrganismos (fungos e bactérias) atinjam o leite e também a superfície do teto, tem 

grande importância, tanto no aspecto de contaminação do leite, como na saúde dos animais, 

principalmente na saúde do úbere. A ordenha deve ocorrer em ambiente silencioso para 

permitir a tranquilidade necessária ao animal para liberação do hormônio ocitocina 

(substância que faz com que o leite seja liberado), proporcionando a realização de uma 

ordenha completa e profunda. Um ambiente hostil e barulhos estranhos provocam a liberação 

do hormônio chamado adrenalina (substância que impedirá a descida natural do leite) 

(VILELA, 2001). 

Os diferentes métodos de ordenha não afetam a composição e o volume de leite. 

Porém, procedimentos relacionados com manejo de ordenha, ambiente, limpeza dos tetos, 

conservação e limpeza dos utensílios de ordenha interferem diretamente no volume, na 

composição e qualidade do leite (CARVALHO et al., 1999). 

Alguns princípios básicos, por sua influência no rendimento e na qualidade do 

leite, devem ser seguidos, como, por exemplo, o local de ordenha. As instalações devem ser 

adequadas, principalmente para que facilitem a ordenha e a higienização dos utensílios. Não 

há necessidade de sofisticação – devem apenas ser práticas e funcionais para que permitam 

uma eficiente ordenha em condições de higiene e conservação dos equipamentos. Tanto a sala 

de ordenha quanto os galpões ou estábulos devem ser arejados, com boa claridade, e possuir 

pisos que favoreçam uma boa limpeza. Deve-se evitar o acúmulo de esterco nesses locais e 

assim impedir que caiam no leite (BRESSAN et al., 2001). 

Para que todas essas qualidades do leite existam, ele deve ser obtido com máxima 

pureza e higiene. Os exames devem ser periódicos e o local deve possuir o máximo de higiene 

para evitar a contaminação pelos microrganismos e a má apresentação pelas sujidades 

(VASCONCELLOS, 2007). 

No preparo dos tetos, em grande parte dos rebanhos, existe necessidade de lavá-

los com água corrente, esfregando-os com as mãos e, em seguida, secá-los bem com toalhas 

de papel descartável. Ordenhar as vacas com tetos sujos e úmidos, além de ser uma das 

principais causas de contaminação do leite, promove o aparecimento de mastite nas vacas em 

lactação. Logo antes de iniciar a ordenha, deve-se recolher os primeiros jatos em caneca de 

fundo escuro ou caneca telada, uma vez que estes são os mais contaminados. Esse teste é 
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importante nesse aspecto, mas seu objetivo maior é identificar a mastite clínica (MARTINS et 

al., 2001). 

Após a ordenha completa, os tetos devem ser desinfetados com solução 

apropriada, para evitar o aparecimento de novos casos de mastite, e os animais mantidos de pé 

por até duas horas após a ordenha, permitindo o fechamento do esfíncter do teto e evitando a 

entrada de microrganismos normalmente encontrados no ambiente onde elas se deitam 

(RENTERO, 2003). 

A causa mais provável de contaminação do animal é a ocorrência de tetos sujos. A 

preparação adequada dos tetos é, portanto, essencial. Em geral, se os tetos estão limpos, o uso 

de papel toalha sem água é suficiente; se os tetos estão sujos, devem ser lavados e secos. O 

uso da pré-imersão com desinfetantes é recomendado se os tetos estiverem muito sujos e se a 

mastite ambiental for um problema no rebanho. A pré-imersão envolve a aplicação de uma 

solução desinfetante de ação rápida antes da ordenha. Um período de contato de 30 segundos 

é necessário. Após esse período, a solução deve ser removida dos tetos para evitar que 

resíduos químicos entrem no tanque de expansão e para garantir que os tetos estejam secos 

antes que a teteira esteja acoplada (BRESSAN et al., 2001). 

Sobre equipamentos de ordenha, recomenda-se que estes sejam limpos e 

desinfetados antes da próxima utilização. A sanitização do equipamento resultará sempre 

numa ordenha limpa e esterilizada. Se a limpeza for malfeita, camadas de leite irão se 

acumular dentro da tubulação, permitindo o crescimento de microrganismos como bactérias 

termodúricas (que suportam altas temperaturas), podendo afetar significativamente a 

contagem bacteriana (RENTERO, 2003). 

 

2.3 COMPOSIÇÃO DO LEITE 

 

2.3.1 Água 

 

É um componente que existe no leite em maior quantidade, no qual se encontram 

dissolvidos, suspensos ou emulsionados os demais componentes. Em média a percentagem é 

de 87,5% (ORDÓÑEZ, 2005). 
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2.3.2 Gordura 

 

De todos os componentes do leite, a fração que mais varia é formada pelas 

gorduras, cuja concentração oscila entre 3,2 e 6%. Fundamentalmente, a raça, a época do ano, 

a zona geográfica e o manejo dos criadores de gado são os fatores que mais influem na 

concentração lipídica do leite. O conteúdo em gordura é inversamente proporcional à 

quantidade de leite produzido. A gordura encontra-se dispersa no leite em forma de glóbulos. 

Os glóbulos são formados de um núcleo central que contém a gordura, envolvidos por uma 

película de natureza lipoproteica conhecida como membrana. A origem dos glóbulos situa-se 

nas vesículas do retículo endoplasmático das células do epitélio mamário, que são carregados 

de triglicerídeos. Após sua formação, as gotas de gordura vão crescendo ao se unirem umas às 

outras, migram para a superfície da célula e dali passam à luz alveolar. No interior do glóbulo, 

os triglicerídeos distribuem-se de forma que os insaturados situam-se no centro da gota de 

gordura, enquanto os saturados localizam-se na periferia, formando um elemento com a 

fração glicerídica, que faz parta da membrana (DÜRR, 2005).  

A membrana do glóbulo de gordura atua como barreira protetora, impedindo que 

floculem e se fundam, protegendo a gordura da ação enzimática. Todas as interações entre a 

gordura e o soro produzem-se através da membrana, consequentemente determinam reações 

como a lipólise e a oxidação. As principais alterações que afetam os lipídeos são a lipólise e a 

auto-oxidação (ORDÓÑEZ, 2005). 

 

2.3.2.1 Lipólise 

 

A hidrólise dos triglicerídeos provoca o aumento de ácidos graxos livres, 

conferindo aos produtos lácteos sabor de ranço ou de sabão – os ácidos graxos de 4 a 12 

carbonos são os principais responsáveis por esse sabor. Além da lipase endógena, podem 

haver outras enzimas de origem microbiana. Em geral são lipases extracelulares produzidas 

fundamentalmente por bactérias psicrotróficas, como pseudomonas e enterobactérias. Essas 

lipases atuam otimamente com pH alcalino e em temperaturas entre 40 e 50ºC. São muito 

estáveis termicamente, inclusive algumas resistem a tratamentos UHT. Porém, o fenômeno 

lipolítico nem sempre é prejudicial, já que alguns tipos de queijos devem seu sabor à presença 

de ácidos graxos livres (ORDÓÑEZ, 2005). 
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2.3.2.2 Oxidação 

 

O processo de auto-oxidação da gordura é uma reação química que afeta os ácidos 

graxos insaturados livres. Essa reação é dependente do oxigênio, sendo catalisada pela luz, 

pelo calor e por metais como ferro e cobre. Os principais produtos da reação (hidroperóxidos) 

não têm aroma, porém são instáveis e degradam-se formando numerosas substâncias, 

especialmente carbonilas insaturadas com 6 a11 carbono e alguns alcoóis e ácidos. Os aromas 

estranhos são conhecidos como ranço. A auto-oxidação da gordura láctea inicia-se nos 

fosfolipídios, que são mais ricos em ácidos graxos insaturados e, além disso, estão em contato 

com o catalisador principal: o cobre. A quantidade de cobre presente de forma natural (cobre 

natural) no leite pode aumentar pela presença de cobre procedente de contaminações a partir 

da superfície do úbere, do equipamento de ordenha e processamento e da água (cobre 

adicionado) – esse cobre adicionado é mais ativo como catalisador que o natural. A oxidação 

da gordura também pode ser induzida pela luz, assim a exposição direta à luz solar 

desenvolve sabor de ranço no leite em apenas 12 horas (BRITO, 1999). 

 

2.3.3 Proteínas do leite 

 

São um dos componentes mais úteis do leite. As proteínas do leite são formadas 

de caseína (maior parte), albumina e globulina. A caseína é formada por uma solução 

coloidal, constituindo-se a maior parte de matéria do leite. Obtém-se a caseína pela 

precipitação natural do leite, fermentação lática e pela coagulação com auxílio de coalhos 

(enzimas), ácidos e fermento lático. Todas as caseínas são sintetizadas na glândula mamária, 

enquanto algumas proteínas do soro (imunoglobulinas, transferrina e soroalbumina) chegam 

ao leite procedente do plasma e outras são de origem mamária (α-lactoalbumina, β-

lactoglobulina e lactoferrina) (ORDÓÑEZ, 2005) 

Os teores de gordura e proteína podem variar conforme as diferentes raças como 

podem ser vistos na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - TEORES MÉDIOS DE GORDURA E PROTEÍNA PARA ALGUMAS RAÇAS 

RAÇA % GORDURA % PROTEÍNA 

Holandês 3,64 3,20 

Jersey 4,73 3,78 

Pardo-Suíço 4,02 3,56 

FONTE: Hartmann (2007). Disponível em: <www.equalis.com.br>. Acesso em: 23 set. 2012. 
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2.3.3.1 Micela da caseína 

 

As caseínas encontram-se sob a forma de dispersão coloidal, formando partículas 

de tamanho variável. Essas partículas que dispersam a luz e que, portanto, conferem ao leite 

sua cor branca, recebem o nome de micelas. A micela não é formada apenas por caseínas, 

mas, em termos de extrato seco, aproximadamente 7% são componentes de baixo peso 

molecular, e recebem o nome de fosfato coloidal (ORDÓÑEZ, 2005). 

 

2.3.4 Proteínas do soro 

 

Cerca de 20% do nitrogênio proteico do leite de vaca aparece em forma de 

proteína do soro. Por suas propriedades nutritivas e funcionais, é comum a indústria 

alimentícia extrair essas proteínas do leite e, com mais frequência do soro, resultante do 

processamento de queijos ou manteigas (VASCONCELLOS, 2007). 

 

2.3.4.1 β- lactoglobulina 

 

Essa proteína representa 50% das proteínas do soro do leite. Não se conhece a 

função biológica dessa proteína – alguns autores afirmam que ela age como transportadora da 

vitamina A, que se uniria mediante ligações hidrofóbicas nas zonas mais internas da estrutura 

globular da proteína, e assim ficaria protegida, podendo atravessar as primeiras zonas do trato 

digestivo (ORDÓÑEZ, 2005). 

 

2.3.4.2 α- lactoalbumina 

 

Representa 20% das proteínas do soro do leite. Sua função biológica é conhecida, 

fazendo parte do sistema enzimático responsável pela síntese da lactose. Em leite muito rico 

em α- lactoalbumina encontra-se sempre elevada proporção de lactose. A α- lactoalbumina é 

uma metaloproteína que liga um átomo de cálcio por molécula. Esse elemento confere certa 

estabilidade térmica, sendo a soroproteína menos termolábil (ORDÓÑEZ, 2005). 
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2.3.4.3 Soroalbumina 

 

Essa proteína procede do sangue. Não se conhece exatamente sua função, mas 

verificou-se que ela pode unir-se a ácidos graxos e estimular as atividades lipásicas 

(ORDÓÑEZ, 2005). 

 

2.3.4.4 Imunoglobulinas 

 

Constitui até 10% do colostro. As imunoglobulinas presentes no leite são IgA, 

IgG, e IgM (ORDÓÑEZ, 2005). 

 

2.3.5 Lactose 

 

A lactose é o único glicídeo livre que existe em quantidades importantes em todos 

os leites, e também o componente mais abundante, o mais simples e o mais constante em 

proporção. Tem sabor levemente adocicado. Sua principal origem está na glicose do sangue. 

O tecido mamário isomeriza-a em galactose e a liga a um resto de glicose para formar uma 

molécula de lactose. A lactose pode ser um fator limitante na produção de leite, visto que as 

quantidades de leite produzidas na mama dependem das possibilidades de síntese de lactose. 

É considerada como componente mais lábil diante da ação microbiana, pois é um bom 

substrato para as bactérias, que a transformam em ácido láctico (MENDONÇA, 2001). 

 

2.3.5.1 Valor nutritivo na alimentação 

 

A lactose não é apenas uma fonte de energia, possuindo valor nutritivo especial 

para as crianças. Considera-se que a lactose favorece a retenção de cálcio, e por isso estimula 

a ossificação e previne a osteoporose (ORDÓÑEZ, 2005). O interesse nutritivo da lactose 

ainda é visto com reservas em razão dos problemas de intolerância. A origem desta encontra-

se no déficit de β- galactosidase produzida pelas células da mucosa intestinal – nesses casos a 

lactose comporta-se como um açúcar de absorção lenta e/ou nula. Os coliformes fermentam-

na, produzindo gás, que resulta em flatulência, inflamação, cãibras nas extremidades e 

posteriormente diarreia e desidratação nos casos de intolerância aguda (ORDÓÑEZ, 2005). 
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2.3.6 Sais 

 

São compostos não ionizados, que podem ou não ser encontrados sob a forma de 

íons de baixo peso molecular no leite. Os componentes mais encontrados são fosfatos, 

citratos, cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos de sódio, potássio, cálcio e magnésio. 

Há outros componentes em quantidades menores, como cobre, ferro, boro, manganês, zinco, 

iodo. O conteúdo total em sais é bastante constante, em torno de 0,7 a 0,8% do leite em peso 

úmido (ORDÓÑEZ, 2005). 

 

2.3.7 Enzimas 

 

Existem cerca de 60 tipos diferentes de enzimas no leite da vaca. Essas enzimas 

têm diversas origens: algumas procedem das células do tecido mamário, outras do plasma 

sanguíneo e outras dos leucócitos do sangue. As enzimas são encontradas em baixas 

concentrações no leite, mas sua função é de fundamental importância por serem consideradas 

catalisadores bioquímicos. As enzimas podem ser classificadas nos seguintes grupos: 

Hidrolases, cujas principais enzimas são lipases, proteases e fosfatases; e Oxidases, com as 

principais enzimas lactoperoxidase, xantina oxidase, catalase, superóxido dismutase, 

sulfidriloxidase e transferases (MENDONÇA, 2001). 

 

2.3.8 Vitaminas 

 

No leite estão presentes todas as vitaminas. As lipossolúveis (A, D, E) aparecem 

associadas ao componente graxo do leite e perdem-se com a eliminação de gordura. Já as 

vitaminas hidrossolúveis podem ser isoladas a partir do soro do leite, assim seu conteúdo 

reduz-se drasticamente no processo de elaboração de queijos. O leite é uma excelente fonte de 

riboflavina, de vitamina B12, de tiamina e de vitamina A. Já a vitamina D e o ácido fólico são 

encontrados em pequenas quantidades. O leite não é considerado uma boa fonte de vitamina 

C, mas com o processamento adequado talvez se possa reter o suficiente dessa vitamina para a 

dieta (ORDÓÑEZ, 2005). 
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2.4 PROVAS DE QUALIDADE DO LEITE 

 

Existem testes de qualidade do leite avaliada por meio das características físico-

químicas, higiênicas e de composição. As atividades de controle da qualidade do leite têm se 

restringido, basicamente, à prevenção de fraudes ou adulterações do produto in natura. 

 

2.4.1 Contagem de Células Somáticas (CCS) 

 

A qualidade do leite é fundamental para o sucesso das empresas relacionadas ao 

produto. Os consumidores estão cada vez mais exigindo produtos de melhor qualidade e, 

portanto, todos os esforços devem ser direcionados no sentido de atender a essa demanda. 

Dentre os fatores relacionados com a qualidade do leite está a mastite. A mastite é um 

processo inflamatório do úbere, acompanhado da redução de secreção de leite e mudança de 

permeabilidade da membrana que separa o leite do sangue. É uma doença normalmente 

causada pelo desenvolvimento de bactérias no interior da glândula mamária. Apresenta vários 

agentes etiológicos, porém a maior parte dos casos é causada por bactérias. O Staphylococcus 

aureus é um dos maiores responsáveis por mastites. Streptococcus agalactiae e S. 

dysgalactiae, Corynebacterium bovis, Micoplasma spp. são também responsáveis por grande 

número de casos clínicos e subclínicos de mastites (HILLERTON, 2000). 

Uma das principais mudanças que a mastite causa no leite é o aumento no número 

de células somáticas. Essas células são estruturas de defesa do organismo que, devido à 

presença de patógenos na glândula, migram para o interior da célula, a fim de combatê-los. 

Portanto, a contagem de células somáticas (CCS) no leite indica o estado sanitário do úbere. A 

CCS pode ser feita diretamente, contando-se as células, ou indiretamente, estimando-se a 

viscosidade do leite após adição de um reagente próprio. A contagem direta pode ser feita 

manualmente, utilizando-se de microscópico, ou eletronicamente. A contagem manual é um 

processo demorado e sujeito a erros, pois cada célula é detectada visualmente e contada por 

um técnico de laboratório. A contagem eletrônica caracteriza-se pela grande rapidez e 

precisão, baseando-se na contagem do DNA das células, corado por produtos químicos e 

irradiado com raio laser (HILLERTON, 2000). 

A análise da CCS dos animais de um rebanho permite avaliar seu estado sanitário 

e seu programa de controle de mastite. Mesmo no leite de vacas sadias, encontra-se certo 

número de células somáticas, geralmente inferior a 50.000/mL. Alguns autores, porém, 

consideram que o leite de uma vaca sadia pode conter até 100.000 células somáticas/mL, 
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sendo ainda motivo de debate e interpretação de contagens entre 100.000 e 200.000. A 

interpretação para CCS de rebanhos varia, mas em geral se considera que rebanhos bem 

manejados conseguem manter médias de até 200.000 células/mL. Os limites de CCS para 

aceitação do leite nas indústrias é regulamentado na maioria dos países. Na Comunidade 

Europeia e na Nova Zelândia, o limite é 400.000; no Canadá, 500.000; e nos Estados Unidos, 

750.000/mL células somáticas (HARMON, 1998).  

O aumento na CCS está associado a diversas consequências negativas sobre o 

leite fluido e derivados, com destaque para perdas no rendimento industrial de fabricação de 

produtos lácteos e para a diminuição de sua vida de prateleira As alterações na vida de 

prateleira ocorrem no leite fluido e em produtos derivados. Esse fenômeno deve-se, 

principalmente, à ação de enzimas proteolíticas, as quais são termoestáveis, permanecendo 

ativas mesmo após os processos usuais de pasteurização do leite. Os principais efeitos dessas 

enzimas manifestam-se na forma de alterações no sabor dos produtos lácteos. As enzimas 

proteolíticas geram um sabor amargo no leite armazenado e seus derivados, enquanto que 

enzimas lipolíticas predispõem à ocorrência de sabor rançoso, em função da quebra dos 

ácidos graxos de cadeia longa em ácidos graxos de cadeia curta (GERMANO, 2001). 

 

2.4.2 Contagem de bactérias 

 

A importância das bactérias no leite varia com o tipo de bactéria, sua ação nos 

componentes do leite, com a possibilidade de sobreviverem intactas ou de alguns metabólitos 

apresentarem efeitos residuais, colocando, dessa forma, em risco a saúde do consumidor ou 

causando mudanças em sua composição nutricional e/ou diminuição da vida de prateleira 

(HILLERTON, 2000). 

O leite de um quarto de úbere sadio não deveria conter bactérias, mas 

praticamente são comuns contagens acima de 10
3
 UFC/mL de leite. Elas se originam do canal 

do teto. A glândula mamária infectada elimina significativamente mais bactérias. Em 

infecções subclínicas pode-se encontrar de 10
3
 a 104 UFC/mL e 108 UFC/mL em infecções 

por Streptococcus uberis ou Escherichia coli (JEFFREY; WILSON, 1987).  

Segundo Jeffrey e Wilson (1987), infecções individuais podem ter significativo 

impacto na contagem bacteriana do tanque. Em uma de suas observações, descreveram como 

exemplo uma vaca eliminando 7,4x107 UFC/mL de Streptococcus uberis de um quarto 

mamário. O descarte do leite daquela vaca, segundo eles, reduziu a contagem do tanque, no 

rebanho com 200 vacas, de 1,2x105 para 3,2x104 UFC/mL na ordenha seguinte.  
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A contribuição bacteriana para o leite de uma infecção intramamária pode ser 

minimizada por alguns fatores: redução da incidência de mastite no rebanho; identificação dos 

casos de mastite clínica o mais rápido possível, com descarte do leite e redução da prevalência 

de infecções por limitar sua duração (JEFFREY; WILSON, 1987).   

Os tipos de bactérias podem ser subdivididos de várias maneiras, incluindo por 

sua importância para a qualidade do leite, sua resposta ao tratamento do leite e sua origem 

(HILLERTON, 2000).   

  

2.4.2.1 Bactérias psicrotróficas 

 

A importância dos microrganismos psicrotróficos está em seu crescimento em 

temperaturas baixas e diminuição do tempo em que o leite pode ser estocado, mesmo em 

temperaturas abaixo de 10ºC. De fato, a estocagem do leite pode selecionar populações de tais 

bactérias, que causam determinados problemas para a qualidade do leite, embora isso possa 

acontecer somente em dois a três dias, exceto se o leite for mantido a uma temperatura muito 

próxima do congelamento (HILLERTON, 2000). 

A carga microbiológica do leite cru é de extrema importância na qualidade final 

de produtos lácteos. Um leite com grande carga microbiológica não se conserva por longos 

períodos, mesmo sob refrigeração, devido à sua contaminação principalmente pelas bactérias 

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

grandes quantidades de enzimas (lipases e proteases), que rapidamente alteram o produto 

(ALMEIDA, 1993). 

Os psicrotróficos, de modo geral, produzem enzimas que não são completamente 

inativadas pelo processamento de esterilização. Esse grupo representa menos de 10% da flora 

inicial do leite cru, porém, como são capazes de crescer rapidamente durante a permanência 

do leite cru sob refrigeração, passam a constituir o grupo dominante. O gênero mais comum 

encontrado no leite é o Pseudomona ssp., particularmente Pseudomonas fluorescens. Outros 

microrganismos psicrotróficos incluem Bacillus, Micrococcus, Acinetobacter e Aeromonas. 

As proteases produzidas pelos psicrotróficos podem, mesmo em baixas concentrações, 

hidrolisar as proteínas do leite causando sabor amargo e gelificação na armazenagem do leite 

UHT (GOMES, 1996). 

As lipases produzidas pelos psicrotróficos são mais importantes no 

desenvolvimento de defeitos no sabor e aroma em queijos do que as proteases. Isso porque as 
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proteases são solúveis em água e são perdidas no soro, enquanto as lipases são adsorvidas 

pelos glóbulos de gordura, ficando retidas na massa do queijo (HUHN et al.,1980). 

Os principais gêneros de bactérias psicrotróficas encontradas no leite são a 

Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Flavobacterium, Pseudomonas (Gram-

negativos), Bacillus e Clostridium (Gram-positivos) (HUHN et al., 1980). 

 

2.4.2.2 Bactérias mesófilas 

 

Os mesófilos constituem um grupo importante por incluírem a maioria dos 

microrganismos acidificantes, e por se desenvolverem a temperaturas entre 20º e 45ºC, com a 

temperatura ótima de crescimento em torno de 30º a 40ºC. Esses microrganismos também são 

importantes devido à termorresistência apresentada por vários gêneros. Esse grupo é 

importante porque inclui a maioria dos contaminantes do leite, podendo atingir altas 

contagens quando o leite é mantido à temperatura ambiente (SANTOS, 2001). 

 

2.4.2.3 Bactérias termófilas 

  

As bactérias termófilas são definidas como aquelas cuja temperatura ótima de 

crescimento situa-se entre 55-65ºC, como máximo, para algumas espécies, podendo atingir 

75-90ºC, e o mínimo em torno de 35ºC. O leite cru normalmente contém poucas bactérias 

termófilas, embora em número suficiente para se desenvolverem no leite mantido a 

temperaturas elevadas, acarretando grande número desses microrganismos no produto. Essas 

bactérias constituem problema no leite pasteurizado quando algumas porções são mantidas, 

por algum tempo, entre 50-70ºC. Os principais representantes são os gêneros Bacillus e 

Clostridium, encontrados em silagens, no solo e no esterco (SILVA, 1991). 

 

2.4.2.4 Bactérias termorresistentes 

 

O tratamento térmico normalmente destrói as bactérias, mas algumas são 

tolerantes. A eficiência do tratamento térmico depende da temperatura absoluta e do tempo 

em que o leite é mantido a essa temperatura. Porém, o excesso de aquecimento, como, por 

exemplo, a fervura, influencia a composição do leite e outros aspectos de valor nutricional. As 

bactérias que toleram temperaturas mais elevadas que a ambiental e resistem a vários tipos de 

tratamento térmico são conhecidas como termodúricas. Esporos bacterianos são comumente 
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resistentes ao tratamento térmico. As bactérias termorresistentes não pertencem a determinada 

espécie ou gênero, mas a diferentes espécies de diferentes gêneros. Exemplo: Gênero 

Microbacterium (HILLERTON, 2000).  

A flora microbiana do leite tratado termicamente e estocado sob refrigeração 

consistia de 83% de Bacillus, indicando que os microrganismos mais resistentes são bactérias 

aeróbias ou facultativas, formadoras de esporos. Os dados confirmam a importância do grupo 

de microrganismos denominado termodúrico, que não é caracterizado pela temperatura de 

crescimento, mas sim pela sua resistência térmica, pois são capazes de sobreviver ao 

tratamento térmico comumente utilizado na pasteurização do leite, ou seja, 72ºC por 15 

segundos ou 63ºC por 30 minutos. Assim sendo, a grande importância desse grupo pode ser 

avaliada na conservação de produtos pasteurizados, e ainda porque espécies desse grupo têm 

sido encontradas entre os psicrotróficos (MEER,1993). 

 

2.4.2.5 Contagem de placas 

 

A contagem de microrganismo contido no leite, pelo método das placas, baseia-se 

no crescimento desse microrganismo em meio de cultura especial. Individualmente, cada 

microrganismo crescido em meio de cultura, após 12 a 48 horas, forma uma colônia 

perfeitamente visível a olho nu (BHEMER, 1984). 

 

2.4.3 Lactofermentação 

 

Fornece informações sobre o tipo de flora contaminante e pode indicar presença 

de bactérias intestinais. A presença de coágulo de consistência firme e aspecto bonito é 

indicativa de bactérias lácticas; já um coágulo mole que possua fragmento e bolhas de ar 

indica a presença de coliformes fecais (MEER, 1993). 

 

2.4.4 Prova de redutase 

 

O teste de redutase utilizando o azul de metileno constitui um método indireto 

mas bastante rápido para se determinar a qualidade bacteriológica do leite em função da taxa 

metabólica dos diversos microrganismos que reduzem substâncias redutoras no leite. A 

produção de oxirredutases pelas bactérias permite a transferência de hidrogênio no meio 

sendo o azul de metileno um dos receptores. O teste de aplica bem a leite de qualidade 
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mediana e pobre, sendo pouco útil para produto de boa qualidade e, naturalmente, com 

reduzido número de microrganismos. Pressupõe-se nesse teste que o tempo de redução do 

corante devido ao abaixamento do potencial de oxirredução esteja relacionado com o número 

de bactérias presentes no leite (Quadro 1) (HILLERTON, 2000). 

 

QUADRO 1 - INTERPRETAÇÃO DO TESTE DE REDUTASE 

CARACTERÍSTICA CLASSE 

Cor estável em 5 horas Ótimo 

Cor estável em 4 horas Bom 

Cor estável em 3 horas Regular 

Cor estável em 2 horas Ruim 

Cor estável em menos de 2 horas Muito ruim 

FONTE: Hartmann (2007). Disponível em: <www.equalis.com.br>. Acesso em: 23 set. 2012. 

 

2.4.5 Teste de lactofiltração 

 

Determina o grau de sujidade do leite avaliando suas condições higiênico-

sanitárias. Determinada pela diferença de peso do papel filtro (30 cm de diâmetro) após 

secagem e filtração do leite (250 mL) sob pressão, ou apenas visualmente com padrão. 

Verifica-se presença de resíduos sólidos, madeira, insetos, fezes (HILLERTON, 2000). 

 

2.4.6 Determinação da densidade 

 

A densidade do leite varia entre extremos, de 1,027 a 1,035, podendo-se tomar 

como média o valor 1,032. Avalia relação entre sólidos e o solvente no leite, utilizado com 

testes de gordura para determinar o teor de sólidos do leite. A densidade é obtida 

relacionando-se sua massa ou o peso do igual volume de uma substância tomada como 

padrão. A água é o padrão para sólidos e líquidos. O leite é mais denso do que a água devido à 

maior densidade de seus componentes, à exceção da gordura que é ligeiramente inferior. A 

densidade do leite é dada normalmente a 15ºC, temperatura considerada como padrão, apesar 

da dificuldade de obtenção de amostras do produto à temperatura citada. Essa prova tem a 

vantagem de levantar suspeitas sobre possíveis fraudes, como adição de água ou retirada de 

gordura do leite. A aguagem diminui a densidade e o desnate aumenta a densidade. É 

determinada pelo método densimétrico, utilizando-se termolactodensímetro a 15ºC 

(LANARA, 2001). 
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2.4.7 Determinação da gordura 

 

Determina a qualidade do leite, complementando o resultado da prova de 

densidade. 

Existem algumas vantagens em se determinar o teor de gordura do leite: 

estabelece a base de pagamento do leite pela qualidade, permite a padronização do leite 

segundo seu destino comercial ou industrial, ajuda na seleção de rebanhos leiteiros, permite 

manter a integridade do leite na investigação de fraudes e prevê rendimentos industriais. 

Alguns métodos utilizados para determinação de gordura do leite são o de Gerber e o de 

Milko-tester (LANARA, 2001). 

 

2.4.7.1 Método de Gerber 

 

Baseia-se na separação da gordura do leite através de centrifugação após a 

digestão do material proteico com ácido sulfúrico. Além de solubilizar a proteína do leite, o 

ácido sulfúrico diminui a viscosidade e aumenta a diferença de densidade entre a gordura e os 

demais componentes, facilitando, assim, a separação. O princípio do método é a destruição 

das micelas de proteína e a dissolução da caseína, facilitando a separação da gordura. Depois 

centrifuga e faz a leitura na escala. Permite verificar teor de gordura (0 a 8%). Esse método 

está sendo substituído pelo método eletrônico (LANARA, 2001). 

 

2.4.7.2 Método de Milko-tester 

 

Determina teor de gordura de maneira rápida por espectrofotometria – incidência 

de luz registra partículas de gordura (2 mL de leite e 2 mL de reagente / aproximadamente 1 

hora para efetuar 100 a 120 determinações (LANARA, 2001). 

 

2.4.8 Determinação de extrato seco total 

 

É conhecido como matéria seca total ou sólidos totais do leite, em que se retiram 

todos os componentes do leite menos a água. Pode-se apreciar o rendimento da matéria-prima. 

Os métodos mais utilizados são dessecação a 105ºC, disco de Ackermann, leitura direta na 

tabela de Quevenne e método de Frishmans (LANARA, 2001). 
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2.4.8.1 Método gravimétrico – Dessecação 

 

São transferidos 10-20 mL da amostra de leite para uma cápsula com tampa, que é 

aquecida em estufa a 105ºC, resfriada em dessecador e pesada. Posteriormente a amostra é 

levada para banho-maria e depois para estufa a 105ºC durante duas horas (LANARA, 2001). 

 

2.4.8.2 Disco de Ackermann 

 

A técnica se baseia na densidade e gordura do leite. No disco de Ackermann, onde 

coincidir a leitura da densidade (círculo interno do disco) com o teor de gordura (círculo 

central do disco), apontando na posição da seta, indica diretamente a porcentagem de extrato 

seco (círculo externo do disco) (LANARA, 2001). 

 

2.4.8.3 Método de Frishmans 

 

Utiliza fórmula com valores de gordura e densidade da amostra. 

Extrato seco = 1,2 x G (gordura%) + densidade/4 

Extrato seco desengordurado 

Obtido pela diferença do extrato seco total e do teor de gordura da amostra. 

 

2.4.9 Determinação do índice crioscópico 

 

A determinação do ponto de congelamento do leite é o teste mais preciso para 

detecção de fraudes por aguagem. Crioscópio é o nome do aparelho capaz de fazer essa 

determinação, com base na diferença entre o grau de congelamento do leite e o da água.  

O leite puro, ou seja, o leite normal, congela a uma temperatura conhecida abaixo 

do ponto de congelamento da água pura, sendo que a variação desse ponto de congelamento é 

que determina a quantidade de água acrescida. É do conhecimento geral que o leite normal é 

composto de mais ou menos 87% de água e aproximadamente 13% de sólidos totais, sendo 

que o leite nessas condições congelará a uma temperatura de -0,530 a -0,550ºH (LANARA, 

2001). 
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2.4.10 Acidez 

 

Segundo Bhemer (1984), o leite, ao sair do úbere, é ligeiramente ácido. Sua 

acidez normal varia entre 16 a 20º Dornic.  

A prova de acidez é o método utilizado para determinar a qualidade 

microbiológica do leite cru que chega ao laticínio. Essa análise determina a porcentagem de 

ácido lático no leite, pois com o desenvolvimento bacteriano a lactose é transformada em 

ácido lático, o que gera uma desestabilização das proteínas e, consequentemente, a acidez do 

leite. A acidez do leite pode aumentar através da hidrólise da lactose por enzimas microbianas 

(fermentação), o que leva à formação do ácido lático. Os limites permitidos para o leite cru 

resfriado são de 0,14 a 0,18 g de ácido lático por 100 mL. Entre os métodos utilizados estão o 

titulométrico e a estabilidade ao alizarol (LANARA, 2001). 

 

2.4.10.1 Método titulométrico 

 

Titula todos os íons hidrogênio incluindo íons de aminoácidos ácidos. Realiza-se a 

titulação com solução de Dornic (NaOH 0,111N). É expressa em gramas de ácido lático/100 

mL de leite. 

 

2.4.10.2 Estabilidade ao alizarol 

 

Com base na reação do leite em presença de indicadores, o teste de alizarol 

emprega uma solução do indicador alizarina a 0,5% em álcool 68-70 GL. Essa solução, 

quando misturada ao leite em partes iguais, apresenta coloração avermelhada quando a acidez 

está normal e coloração que tenderá para o amarelo quando o leite está ácido. Trata-se de um 

teste de seleção muito empregado na plataforma de recepção de leite cru em latões, 

principalmente. O teste do alizarol fornece uma informação adicional com relação a 

estabilidade da proteína do leite. O álcool a 68-70 GL provoca coagulação ou floculação da 

caseína quando o leite se encontra ligeiramente ácido (geralmente acima de 20ºD). Dessa 

forma, no teste de alizarol, um leite acidificado, além de promover o aparecimento da 

coloração amarelada, geralmente provoca a floculação da caseína. Esse teste da estabilidade 

da proteína em presença do álcool é de grande importância na indústria de leite concentrado e 

de leite esterilizado, visto que fornece uma indicação da estabilidade da proteína frente ao 

tratamento térmico elevado. A prova do álcool sendo positiva, ou seja, apresentando 
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floculação da caseína, indica que poderá ocorrer coagulação do leite durante o tratamento 

térmico (LANARA, 2001). 

 

2.5 PROCESSO DE PASTEURIZAÇÃO 

 

Pasteurização é o emprego conveniente do calor, com a finalidade de destruir 

totalmente a flora microbiana, sem alteração sensível da constituição física e do equilíbrio 

químico do leite, e sem prejuízo de seus elementos bioquímicos, assim como de suas 

propriedades sensoriais normais (RIISPOA, 1997). 

 

2.5.1 Pasteurização lenta 

 

Na pasteurização lenta utilizam-se temperaturas de 62,7-63ºC a 65ºC, durante 30 

minutos. Em geral, pode ser efetuada em tanques com camisa de vapor, onde logo após o 

tratamento circule água fria e gelada para posterior resfriamento. A legislação brasileira não 

permite a utilização da pasteurização lenta para leite de consumo, ficando restrita apenas para 

a elaboração de derivados, principalmente para a fabricação de queijos (RIISPOA, 1997). 

A vantagem desse sistema é que conserva as propriedades do leite o mais 

aproximado do seu estado in natura. Na pasteurização a cor e o sabor permanecem 

invariáveis. Contudo apresenta algumas desvantagens. Por se tratar de um processo 

descontínuo, requer tempo, grande quantidade de calor e frio, além de muito espaço para seus 

equipamentos, fatores que o tornam bastante caro. Ainda pode permitir o desenvolvimento de 

termófilos. Por isso é preciso evitar a formação de espuma, que favorece o surgimento de 

microrganismos termorresistentes (RIISPOA, 1997). 

 

2.5.2 Pasteurização rápida 

 

Na pasteurização rápida utiliza-se pasteurizador a placas, com temperatura de 72-

75ºC/15 segundos, composto de três seções: seção de aquecimento, de resfriamento e de 

regeneração ou troca. O leite pasteurizado, provindo do tanque de leite cru a 4ºC, desce por 

gravidade até o tanque de equilíbrio, o qual possui um flutuador que regula o fluxo de líquido 

que entra na bomba de leite. Através dessa bomba o leite é injetado no trocador de placas, 

onde permuta calor com o leite já pasteurizado e onde sua temperatura é elevada para 
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aproximadamente 30-45ºC. Do trocador de calor o leite segue para a desnatadeira centrífuga, 

onde ocorre a separação do leite e do creme, além das impurezas (RIISPOA, 1997) 

Após a etapa de desnate, segue-se o processo de homogeneização, depois o leite 

vai para o setor de aquecimento, onde sua temperatura é elevada a 75ºC pela troca de calor 

com a água quente em contrafluxo; onde tem sua velocidade reduzida e onde permanece por 

15 segundos, com o objetivo de garantir a destruição dos microrganismos patogênicos. 

Na saída do retardador existe uma válvula de desvio de fluxo, controlada 

automaticamente pela temperatura do leite nesse ponto. Se esta for inferior a 75ºC, o leite 

retorna ao tanque de equilíbrio, através de uma válvula que se fecha. Se a temperatura for 

igual ou superior a 75ºC, o leite segue para o trocador de calor, agora para aquecer o leite frio 

que está entrando. Por último, o leite pasteurizado entra no setor de resfriamento, onde trocará 

calor com água industrial, ficando com uma temperatura em torno de 10ºC, para finalmente 

trocar calor com água gelada (0ºC), saindo a uma temperatura de 4ºC. Do pasteurizador o leite 

pode seguir dois caminhos: envase imediato ou conservação em silos isotérmicos (RIISPOA, 

1997) 

 

2.5.3 Provas de qualidade da pasteurização 

 

2.5.3.1 Teste de peroxidase 

 

A peroxidase é uma enzima oxidante, capaz de liberar oxigênio do peróxido de 

hidrogênio, que é destruída a 80ºC por alguns segundos. Sua pesquisa é feita aproveitando-se 

a propriedade da enzima de desdobrar a água oxigenada e liberar oxigênio ativo, o qual pode 

fixar-se em uma substância oxidável como o guaiacol, produzindo uma oxidação de cor 

salmão (rosado). Se o teste for positivo, torna-se visível um anel marrom pouco abaixo da 

superfície do leite. Em caso de teste negativo, todo o leite permanecerá branco. O leite 

pasteurizado deve apresentar teste de peroxidase positivo (Quadro 3). 

 

2.5.3.2 Teste de fosfatase alcalina 

 

A fosfatase alcalina é uma enzima normalmente encontrada no leite cru e 

destruída pelo calor produzido no processo de pasteurização. A presença dessa enzima numa 

amostra de leite pasteurizado constitui indicativo de que o leite não sofreu tratamento térmico 

adequado, podendo ter ocorrido mistura ou recontaminação de leite cru (Quadro 3). 



33 

 

Uma das formas de detectar a presença dessa enzima é o uso da adição ao leite de 

uma solução de p-nitro-fenilfosfato. Se houver enzima, a mesma desdobra por hidrólise, 

produzindo o fosfato e p-nitrofenol, que possui cor amarela. Se a amostra foi pasteurizada 

adequadamente, não ocorre mudança de coloração (RIISPOA, 1993). 

 

QUADRO 2 - RESUMO DOS TESTES DE CONTROLE DO GRAU DE AQUECIMENTO DO 

LEITE  

CARACTERÍSTICA FOSFATASE ALCALINA PEROXIDASE 

Leite cru Positiva Positiva 

Leite pasteurizado Negativa Positiva 

Leite esterilizado, superaquecido 

ou fervido 
Negativa Negativa 

FONTE: Hartmann (2007). Disponível em: <www.equalis.com.br>. Acesso em: 23 set. 2012. 

 

2.6 METODOLOGIA 

 

2.6.1 Programa de análises de rebanhos leiteiros do Paraná (PARLPR) 

 

As informações de produção e manejo, associadas ao controle de qualidade do 

leite, fornecem ao produtor e às instituições envolvidas na cadeia produtiva de leite índices 

zootécnicos detalhados sobre o desempenho dos rebanhos. Dessa forma facilitam a tomada de 

decisões futuras, visando ao melhoramento genético do rebanho. 

O PARLPR está estruturado em cinco setores básicos: Operações de Campo, 

Laboratório Centralizado de Análises de Leite, Centro de Processamento de Dados, 

Desenvolvimento e Pesquisa e Serviço de Análises de Alimentos-UFPR. 

 

2.6.1.1 Operações de campo 

 

Consistem em todos os trabalhos realizados junto ao criador, controlador e 

núcleos envolvidos com o PARLPR. Por meio de convênios com os núcleos de criadores, 

cooperativas e sociedades rurais, a Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça 

Holandesa (APCBRH) mantém atualmente 25 controladores, os quais têm como 

responsabilidade assegurar que o criador ou seu preposto entreguem mensalmente as 

informações de desempenho dos animais, além de anotar as produções e colher as amostras de 

leite para análise no laboratório.   
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2.6.1.2 Laboratório Centralizado de Análises de Leite 

 

O laboratório de análises tem como objetivo a prestação dos seguintes serviços: i) 

análise da qualidade do leite para vacas individuais inscritas no controle mensal dos rebanhos; 

ii) análise da qualidade do leite para amostras de indústrias de laticínios, cooperativas e/ou 

empresas agropecuárias. 

 Para obtenção dos serviços acima citados, o laboratório efetua análises de: i) 

gordura; ii) proteína; iii) lactose; iv) sólidos não gordurosos; v) contagem de células 

somáticas (CCS); vi) contagem bacteriana total (CBT). 

Para obtenção das análises o laboratório dispõe dos seguintes equipamentos: i) 

dois equipamentos eletrônicos infravermelhos da marca BENTLEY 2000, com capacidade 

para análise de 360 amostras por hora para gordura, proteína total, lactose e sólidos não 

gordurosos; ii) um contador eletrônico de células somáticas, denominado Somacount 500, da 

marca BENTLEY, com capacidade de 500 amostras por hora (Fotografia 1); iii) um contador 

de bactérias distintas em leite cru, denominado de BactoCount IBC (Fotografia 2). 

 

FOTOGRAFIA 1 - EQUIPAMENTO COMBINADO BENTLEY 2000 (PARA 

ANÁLISE DE GORDURA, PROTEÍNA, LACTOSE, SÓLIDOS TOTAIS) E 

SOMACOUNT (PARA CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS) 

 
FONTE: APCBRH (2007) 
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2.6.1.2.1 Contagem bacteriana 

 

O BactoCount IBC é um instrumento totalmente automático que se utiliza de 

citometria de fluxo para a rápida enumeração de bactérias distintas em leite cru.  

 

FOTOGRAFIA 2 - EQUIPAMENTO BACTOCOUNT PARA CONTAGEM 

BACTERIANA TOTAL 

 

FONTE: APCBRH (2007) 

 

2.6.2 Processamento das informações 

 

O CPD do PARLPR tem por responsabilidade cadastrar em banco de dados as 

informações coletadas nos rebanhos (produção, reprodução, qualidade do leite, eventos, 

fatores que afetam a lactação, peso do animal, condição de parto e do bezerro, condição 

corporal, classificação para tipo, etc.). Após o processamento das informações são emitidos 

relatórios mensais e anuais de desempenho dos animais controlados, com o objetivo de 

subsidiar o criador no gerenciamento de seu rebanho. Além destes são produzidos mapas e 

sumários mensais de lactações encerradas, que são emitidos às respectivas Associações 

Nacionais das raças controladas, com o objetivo de inclusão das informações no registro 

genealógico e divulgação em revistas e jornais. 
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2.7 PAGAMENTO PELA QUALIDADE 

 

Pagamento por qualidade é um programa estabelecido por iniciativa de uma 

indústria de laticínios que, avaliando importância de se obter uma matéria-prima de melhor 

qualidade, decide estabelecer um programa de bonificação para aqueles produtores que 

fornecem um leite com qualidade superior (SCALCO, 2004). 

Incentivos por qualidade variam entre as indústrias ou cooperativas, mas 

contagem total de bactérias, contagem de células somáticas, ausência de resíduos de 

antibióticos, de outros inibidores, e ausência de fraude por adição de água são pré-requisitos 

bastante desejados. Cada indústria ou cooperativa estabelece seus próprios requisitos, que 

geralmente são mais rígidos que os oficiais, oferecendo bonificações para os produtores que 

fornecem leite de qualidade. Porém, existem penalizações para os produtores que não 

fornecem leite com a qualidade exigida, e também pagamento por parte do produtor para 

possíveis caminhões condenados. 

Com o programa de pagamento deixa-se de dar um preço ao litro de leite e adota-

se um preço por quilograma de gordura, por quilograma de proteína e por quilograma de 

lactose, que são as matérias-primas fundamentais da indústria de laticínio, além de bonificar 

volume de produção (DÜRR et al., 2005). 

Esse programa busca melhoria contínua da qualidade do leite. Assim sendo, o 

produtor deve estar plenamente consciente do porquê de estar sendo premiado ou penalizado, 

para que aprendam com os erros e/ou acertos (DÜRR et al., 2005). 

A indústria tem devotado grande atenção às mudanças de preferência dos 

consumidores pelos produtos lácteos que, em última análise, determinam o sucesso e a 

lucratividade do setor como um todo.   

Nesse contexto, três características desses produtos são persistentemente 

abordadas: qualidade sensorial, segurança (ausência de riscos para saúde) e vida de prateleira 

(BOOR, 2001). Para o consumidor, alimentos perecíveis como o leite e seus derivados têm 

qualidade quando apresentam sabor agradável e mantêm as características de produto fresco 

durante longos períodos. Para manter ou ampliar seu nicho no mercado, o agronegócio do 

leite deve ter como objetivo atender e, talvez, criar ou induzir expectativas de qualidade no 

consumidor. Para vencer esse desafio, deve, portanto, investir na melhoria da qualidade e no 

aumento da vida de prateleira dos produtos (VILELA et al., 2001). 

O conceito de qualidade engloba vários aspectos e deve ser avaliado sempre com 

ressalvas quanto a nichos de mercado e alterações das preferências do consumidor. Com 
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relação a produtos animais, ele acompanhou o próprio desenvolvimento científico da área e o 

aumento da importância da opinião dos consumidores até assumir, nos anos de 1990, a 

definição de qualidade total que, no caso do leite, deve contemplar teores de gordura e 

proteína, composição em ácidos graxos, propriedades tecnológicas, contagem de células 

somáticas, conteúdo microbiano e de contaminantes artificiais e naturais (NARDONE; 

VALFRÉ, 1999). 

Em Portugal, as indústrias adaptaram sistemas de pagamento que penalizam o 

leite fora de especificação e bonificam aquele que tem melhor desempenho que os critérios 

exigidos por lei (RIBEIRO, 2008). Os Estados Unidos e o Canadá também adotaram essas 

ferramentas para melhoria da qualidade do leite cru (MACHADO, 2008). Dessa forma, fica 

evidenciado que essa ferramenta é muito importante para a melhoria do leite cru produzido no 

Brasil. 

A implantação de um Sistema de Pagamento pela Qualidade vai além de 

estabelecer os parâmetros e os valores a serem usados para a bonificação da produção. Nesse 

caso, é importante seguir os padrões estabelecidos pela Instrução Normativa 51 (BRASIL, 

2002). É muito importante possuir uma estrutura capaz de garantir a correta coleta das 

amostras na propriedade, assim como o seu envio para um dos laboratórios da Rede Brasileira 

de Laboratórios de Controle de Qualidade do Leite. E esse ponto é fundamental, pois garante 

a agilidade da coleta e do envio das amostras, do processamento das análises e do 

recebimento e processamento dos resultados, garantindo assim a confiabilidade e 

imparcialidade dos resultados que serão utilizados na composição da bonificação pela 

qualidade. 

O Sistema de Pagamento pela Qualidade começa, portanto, na coleta da amostra. 

Para tanto é importante que essa tarefa possua um Procedimento Operacional Padrão descrito 

e registrado nos documentos da indústria. Além de estar descrito, esse procedimento deve ser 

passado em treinamentos para os responsáveis pelas coletas. 

Atualmente o sistema mais utilizado é a coleta realizada pelos transportadores, 

portanto o treinamento contínuo e o controle da coleta são fundamentais para o sucesso do 

sistema. 

 

2.7.1 Parâmetros para analisar o pagamento pela qualidade 

 

A qualidade, em todas as suas dimensões, vai melhorar quando o mercado exigir, 

reconhecer e valorizar produtos e serviços com qualidade superior.  
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O pagamento diferenciado pela qualidade é o principal instrumento para estimular 

o produtor a se especializar. É certo que qualquer programa de melhoria da qualidade do leite 

tem que passar necessariamente por um sistema de pagamento diferenciado. Estabelecer 

normas de qualidade, estruturar serviços oficiais de fiscalização, promover pesquisas, instituir 

programas de capacitação de recursos humanos, disponibilizar créditos com prazos e custos 

adequados são políticas públicas importantes e necessárias para dar suporte ao processo de 

melhoria da qualidade. Entretanto, a melhoria, como todo processo de modernização da 

atividade leiteira, se dará via mercado, pela valorização de atributos vinculados à qualidade. 

São várias as alternativas que podem ser consideradas para aplicar os sistemas de pagamento 

do leite por qualidade. O cenário internacional mostra que, em alguns casos, é o Estado que 

toma a iniciativa para organizar o sistema de pagamento; outras vezes, são as próprias 

empresas que o fazem. Aqui no Brasil, os laticínios têm absoluta autonomia para isso. No 

plano da bonificação e penalização, as regulamentações também são variáveis. A composição 

do leite é o critério mais tradicional, ao analisar teores de gordura e proteína, sendo esse o 

parâmetro que mais vem crescendo em importância. Cabe destacar que tais parâmetros, 

especialmente aqueles relacionados com a qualidade microbiológica do leite, são utilizados 

como critério mínimo para aceitação da matéria-prima por parte da indústria. Os parâmetros 

são muito variados e incluem desde o mais básico, como contagem bacteriana total ou 

contagem global, até contagem de células somáticas. Também são utilizados outros 

parâmetros que refletem direta ou indiretamente a qualidade higiênica do leite, tais como 

alizarol, redutase, álcool, acidez, lacto-filtração e temperatura (LOPES et al., 2006). 

Ainda dentre os parâmetros de qualidade higiênica, merece destaque especial a 

contagem de células somáticas (CCS), um dos quesitos que mais cresce em importância. São 

diferentes os limites de contagem adotados em diversos países do mundo. No Brasil, esse 

critério tornou-se referência na Instrução Normativa nº 62, ao estabelecer um nível máximo de 

600.000 células somáticas/mL para a recepção do leite na plataforma, desde janeiro de 2012.  

No entanto, já são vários os laticínios que estabeleceram bonificação para níveis 

bem menores. Um exemplo é o praticado pela Itambé, de Minas Gerais, que vem dando 

ajustes finais ao programa de valorização de sólidos do leite. Os parâmetros utilizados para o 

pagamento são, além da contagem de células somáticas, a contagem bacteriana total, o teor de 

gordura e proteína total. A empresa entende que o pagamento do leite, segundo sua 

composição, é a maneira mais clara de atender às necessidades de variações de mercado, 

permitindo orientar a própria produção. Como parâmetro, premia CCS menor que 400 mil, 

contagem bacteriana total menor que 100 mil, gordura acima de 3,30% e proteína acima de 
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3,10%. As indústrias bonificam a matéria-prima de boa qualidade, pois as perdas derivadas da 

má qualidade do leite atingem as várias etapas de processamento do produto. Pode-se destacar 

perdas devido à acidez, mastite, no transporte, no processo de industrialização, no período de 

vida de prateleira. Os produtos lácteos brasileiros têm um tempo de prateleira bastante curto, 

quando comparado com os similares de países desenvolvidos (LOPES et al., 2006). 

O pagamento da matéria-prima pela qualidade tem sido um incentivo para o 

estabelecimento e a manutenção de parâmetros de referência físico-químicos, microbiológicos 

e sensoriais, respeitando-se os parâmetros mínimos estabelecidos nas legislações vigentes (IN 

51/2002), podendo determinar a permanência ou não dos produtores na atividade (BARSZCZ 

et al., 2005). 

Martins (2005) considera que o pagamento por qualidade à matéria-prima é 

estimulado basicamente por quatro fatores: a competitividade dos mercados nacional e 

internacional; a necessidade de aumentar a qualidade da matéria-prima, para que a indústria 

tenha melhores rendimentos; para incrementar o tempo de vida útil dos produtos finais; a 

pressão legal que será exercida pela IN 51/2002. 

A primeira coisa que deve ser considerada para instrumentar qualquer sistema de 

pagamento por qualidade é ter um diagnóstico o mais exato possível da situação do setor 

leiteiro de cada região e, sobretudo, os objetivos que se deseja alcançar (IBARRA, 2004). 

Não é conveniente determinar parâmetros teóricos inalcançáveis numa primeira 

etapa por querer ser similar ao de países mais desenvolvidos, porque desencoraja os 

produtores e leva à perda de credibilidade no sistema. O melhor a ser feito é que, à medida 

que os produtores melhoram a qualidade do leite e vão ingressando nas categorias superiores, 

sejam ajustados aos valores dos diferentes parâmetros. Refere-se a três formas de pagamento 

por qualidade: remuneração por infraestrutura e limites mínimos de qualidade; remuneração 

baseada no destino industrial do leite; remuneração baseada nos componentes do leite (DÜRR 

et al., 2005). 

 

2.7.2 Vantagens e desvantagens dos sistemas de pagamento 

 

Lopes et al. (2006) considera que existam características, vantagens e 

desvantagens dos sistemas de pagamento por qualidade do leite. 
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2.7.2.1 Sistema de remuneração por infraestrutura e limites mínimos de qualidade 

 

Indústrias de laticínios remuneram melhor produtores que adotam determinadas 

tecnologias de grande importância para obtenção de leite com qualidade. 

Vantagens: permite aos produtores atingirem rapidamente condições para serem 

premiados, estimulando investimentos mínimos para a profissionalização da cadeia; boa 

maneira de se iniciar um programa de qualidade onde não há consciência de sua importância.  

Desvantagens: Estímulo ao investimento momentâneo; difícil de ser modificado 

para aumentar o grau de exigência (qualidades intrínsecas não mudam ou são pouco 

flexíveis); percentual pago pela qualidade é o mesmo para todos; percentual pago pela 

qualidade é arbitrário (inexistência de uma metodologia para o cálculo do valor da qualidade); 

falta de garantia de que os investimentos em instalações estão sendo corretamente utilizados e 

que a qualidade do leite está sendo melhorada (LOPES et al., 2006). 

 

2.7.2.2 Sistema de remuneração baseada no destino industrial do leite 

 

Baseia-se no componente, porém seu preço varia conforme o tipo de produto 

industrializado. Sistema utilizado em países que definem cota de produção por 

estabelecimento leiteiro e empresas que trabalham com derivados lácteos específicos ou com 

poucos produtos. 

Vantagens: o preço da matéria-prima é vinculado diretamente ao preço do produto 

industrializado, sendo possível maior equidade nas margens de lucro de cada elo da cadeia; 

classificam-se as fazendas leiteiras em mais e menos especializadas, e processa-se a matéria-

prima separadamente. 

Desvantagens: sem a existência das cotas de produção, a dificuldade reside na 

escolha dos produtores que irão integrar um ou outro grupo (leite-fluido ou leite-indústria); a 

indústria muitas vezes reluta em revelar suas estratégias futuras e o destino industrial do leite. 

 

2.7.2.3 Sistema de remuneração baseada nos componentes do leite 

 

As indústrias remuneram os produtores em quantidade da cada componente do 

leite que possua valor industrial (gordura, proteína). Penalização por problemas de integridade 

do leite. Sistema é utilizado em bacias leiteiras especializadas ou em processos de 

especialização. 
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Vantagens: o estímulo ao investimento é constante (quantidade de sólidos do leite 

pode ser aumentada por ajustes de manejo e por meio de melhoramento genético); o preço do 

valor de gordura e proteína é em função do valor de mercado de cada componente. Ex.: 

aumenta a demanda de queijos, aumenta a valorização da proteína; cada produtor pode evoluir 

no seu ritmo e tem como estimar o retorno de seus investimentos; a qualidade é avaliada a 

partir do produto comercializado, mostrando eficiência dos investimentos realizados; sistema 

de penalização diferencia falta grave e falha de manejo (produtor adota medidas corretivas 

sem ser penalizado); padronização do leite (produtores que não se encaixam no perfil 

desejado são desligados do programa). 

Desvantagens: requer consciência da importância da qualidade do leite em todos 

os níveis da cadeia; requer que o nível mínimo das propriedades já tenha sido atingido; há 

uma dificuldade inicial de se estabelecer os preços por quilograma de gordura e proteína onde 

o sistema nunca foi utilizado. 

 

2.8 ADULTERAÇÃO DO LEITE 

 

Em 2007, o Brasil sofreu fraude por alguns laticínios com relação à adulteração 

do leite para consumo com água oxigenada e peróxido de hidrogênio. 

A água oxigenada (peróxido de hidrogênio) é uma substância com ação 

bactericida e/ou bacteriostática, dependendo da concentração, da microbiota presente e do 

produto em que é utilizada. Segundo a legislação brasileira, é proibida adição de peróxido de 

hidrogênio em leite e derivados para preservá-los por maior tempo, pois pode resultar em 

danos à saúde dos consumidores, dentre outros problemas. Entretanto, por ser um conservante 

de baixo custo e eficiente, a água oxigenada é ilegalmente utilizada no leite e em seus 

derivados (FONSECA et al., 2007). 

A água oxigenada geralmente é usada para limpeza das caixas longa vida, mas 

estava sendo utilizada para fraudar o leite em início do processo de deterioração. A mistura só 

pode ser detectada durante quatro horas após feita; passado esse período, ela fica invisível aos 

exames. 

A fraude por adição de peróxido de hidrogênio em leite cru, ao qual se aplica a 

definição de conservante, reporta-se ao seu efeito antibacteriano, permitindo que más 

condições higiênico-sanitárias de obtenção, conservação e transporte sejam dissimuladas. 

Pequenas quantidades de peróxido de hidrogênio em solução a 3% geralmente resultam 

apenas em moderado efeito gastrointestinal. 
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Água oxigenada, soro e soda cáustica servem para mascarar uma má qualidade do 

produto – essas substâncias escondem possíveis bactérias e, no caso do soro, aumentam o 

volume do leite. 

A adição do soro de leite, a qual constituiu verdadeira fraude, por ser um produto 

resultante da fabricação do queijo e de baixo custo, aumenta o volume de leite e 

consequentemente diminui a quantidade de nutrientes. O peróxido era usado para combater as 

bactérias e aumentar a duração do leite antes do seu processamento. A soda cáustica tem 

como objetivo neutralizar a acidez do leite e mascarar e exame de crioscopia. Além da soda 

cáustica eram adicionados sal e açúcar para equilibrar o pH do leite. 

O laudo do Laboratório Nacional Agropecuário (LANAGRO) sobre resultados 

das análises do leite produzido pela Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro (Casmil), 

em Passos (MG), indicou que a adulteração ocorrida provoca destruição das vitaminas A e E 

contidas no produto. Ocorre depleção dos teores de ácidos graxos insaturados da gordura do 

leite por adição de peróxido de hidrogênio. A oxidação das gorduras lácteas desempenha 

papel na redução nutricional do alimento em razão da ação dos radicais livres formados e 

consequente destruição das vitaminas lipossolúveis A e E. A vitamina A tem função 

antixeroftálmica, é importante para a visão e atua no crescimento do corpo. Sua carência pode 

causar degeneração dos epitélios, xeroftalmia (ressecamento dos olhos), hemoralopia 

(cegueira noturna) e crescimento deficiente. A vitamina E tem função antioxidante, antiestéril 

e na produção de gametas; sua carência causa esterilidade e afeta principalmente crianças, 

sendo o leite o alimento principal. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pagamento pela qualidade do leite é algo que promove alta eficiência e 

melhoria na qualidade. O incentivo vem sendo adotado por várias indústrias, fortalecendo a 

cadeia com os produtores, criando no produto in natura preocupação com a qualidade de seus 

produtos. 

O sistema de pagamento pela qualidade não deve ser hermético – a promoção de 

revisão e atualização deve ser continuada para o cumprimento de novas exigências legais e de 

mercado. O sistema de pagamento instituído deve desenvolver a dinâmica buscando 

incentivar e premiar os produtores comprometidos em oferecer um produto de boa qualidade 

para o consumidor final. 

É importante ressaltar que para obter esse produto de boa qualidade, seja ele in 

natura, sejam derivados, todo o processo, desde o manejo com animais, a ordenha e os testes 

físico-químicos, é fundamental para garantir a excelência do produto final. 

Os critérios de qualidade aplicados ao leite cru na maioria dos países refletem, em 

primeiro lugar, a necessidade de atender a exigências de segurança alimentar que servem para 

proteger e promover a saúde dos consumidores. Em segundo lugar, as demandas da indústria, 

que tem, entre outros objetivos, atender às necessidades dos consumidores em relação às 

propriedades sensoriais (especialmente sabor) e de conforto (maior vida de prateleira). A 

produção de leite de qualidade vem sendo discutida e praticada nos últimos cem anos, com 

maior ou menor ênfase, dependendo da região ou do país. Dessa forma, espera-se que, além 

da qualidade higiênico-sanitária demandada atualmente, é necessário um esforço no sentido 

de explorar as potencialidades do leite como um dos alimentos imprescindíveis em qualquer 

sociedade.         

Os programas de qualidade do leite variam entre países e até entre indústrias de 

um mesmo país. Eles dependem do grau de desenvolvimento da cadeia de lácteos e dos 

recursos materiais e humanos disponíveis. Existe, por outro lado, um esforço de harmonização 

de critérios que permitam avaliar produtos de diferentes origens. Ao mesmo tempo em que há 

variações nos programas e resultados obtidos, existem enormes variações em termos de 

políticas de pagamento por qualidade. Para terem sucesso, essas políticas devem considerar 

não apenas o lado tecnológico, mas, sobretudo, o lado humano, do produtor ao consumidor. 
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