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Introdução

“É Impossível produzIr produtos lácteos de qualIdade 
utIlIzando-se leIte cru sem qualIdade”

Essa afirmação exemplifica claramente a necessidade da utilização 
de matéria-prima de excelente qualidade para a elaboração de um produto 
beneficiado igualmente de qualidade. A obtenção da matéria-prima é o 
início de todo processamento, desta forma a contaminação inicial deve ser 
controlada com o objetivo de propiciar um derivado lácteo com menor risco 
de contaminação. 

É essencial assegurar a qualidade do leite desde a obtenção, no mo-
mento da ordenha, até a saída, já resfriado, da propriedade rural. Assim, 
os produtores poderão garantir maior segurança do produto e a indústria 
poderá beneficiar uma matéria-prima com excelentes características físico-
químicas e microbiológicas; os consumidores terão em mãos um produto 
sensorialmente mais agradável com respeito ao aspecto, cor, sabor e aroma, 
além de menores alterações durante o prazo de validade e sem representar 
risco para a saúde. Devido à composição e às características físico-químicas 
do leite, vários cuidados especiais devem ser considerados. O leite contém 
lactose, aminoácidos e outras substâncias que possibilitam o desenvolvi-
mento de microrganismos. O valor do pH (potencial hidrogeniônico, uma 
indicação do grau de acidez) encontra-se próximo à normalidade, entre 6,6 
e 6,7. Estas condições aumentam a possibilidade de desenvolvimento de 
microrganismos que ocasionalmente contaminam o leite. 

A busca pela excelência do produto deve ser encarada como um es-
forço amplo, que vai além do manejo adequado dos animais, da limpeza dos 
equipamentos e instalações, das Boas Práticas Agropecuárias no momento 
da ordenha e das Boas Práticas de Fabricação na indústria. É importante 
identificar os pontos que representam risco, devendo ser observados dois 
conceitos básicos, mas que geralmente são relegados a um segundo plano: 
bom senso e observação criteriosa. 
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“É fácIl tIrar leIte, já produzIr leIte que É dIfícIl.”

Qual será a diferença entre tirar leite e produzir leite?
Os produtores de leite no Brasil podem ser identificados de acordo com 

o comprometimento com a atividade. Os produtores e o tipo de produção 
podem ser classificados em: a) produção de leite como a principal atividade 
da propriedade; b) produção de leite como atividade secundária, sendo outra 
atividade a principal fonte de renda; c) pecuária e agricultura familiar: não 
menos importante, mas, por várias razões, repleta de problemas; e d) tirador 
de leite. Mesmo sem perceber, todos estes produtores estão interligados, 
seja fazendo parte de estatísticas (e provavelmente responsáveis pela baixa 
produtividade nacional), seja disseminando microrganismos causadores de 
mastite. Em uma análise mais generalista: a cadeia produtiva de leite é uma 
só. Às vezes, para todos os produtores, a pergunta fundamental é: será que 
o preço de venda do leite pagará os custos totais da produção? No Brasil, a 
atividade é caracterizada por preços baixos para a venda do leite cru, pe-
quena valorização perante os órgãos públicos, dificuldade de mão-de-obra 
especializada, alimentação animal de baixa qualidade, falta de informação, 
animais com baixo potencial produtivo, entre outros aspectos. 

Entretanto, a atividade leiteira é fundamental para a economia nacio-
nal; percebe-se no campo que grande parte da mão-de-obra associada à 
agricultura está relacionada com a atividade leiteira. 

Em muitas situações, a produção de leite esbarra em procedimentos 
arcaicos, tão profundamente enraizados em nosso meio rural. Por exemplo: 
alguns ordenhadores têm como hábito cuspir na mão para facilitar o ma-
nuseio do teto do animal no momento da ordenha (para “amaciar” o teto); 
outros lavam as mãos e o teto com o próprio leite e muitas vezes passam 
as mãos no animal ou na vestimenta para secar as mãos. Já presenciei 
um ordenhador assoprar a espuma do latão de leite para verificar quanto 
faltava para completar o recipiente... Estes e outros exemplos de práticas 
inadequadas de ordenha são observados diariamente nos vários tipos de 
sistemas produtivos empregados no Brasil. 

Brasil repleto de contrastes, mesmo na cadeia produtiva de leite, na 
qual existem excelentes estabelecimentos rurais que empregam tecnologias 
avançadas, mas em que também se encontram produtores que sequer têm 
acesso à água nas dependências de ordenha ou luz elétrica para garantir a 
perfeita refrigeração do leite ordenhado. Mesmo assim, a produção nacional 
tem crescido nos últimos anos, com aumento da produtividade por animal 
e ampliação da comercialização com outros países. 
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A verdade é que produzir leite é relativamente fácil e muitos produ-
tores permanecem na atividade por tradição, comodismo ou por falta de 
informações sobre outras atividades mais interessantes às suas reais con-
dições. Muitas vezes têm mais prejuízos do que lucro. Geralmente, utilizam 
animais de baixa produtividade, não empregam programas adequados de 
manejo animal, nem contam com o auxílio de profissionais como veterinários, 
zootecnistas, agrônomos e técnicos agrícolas para melhorar a produção e a 
sanidade do seu rebanho. A maioria destes produtores não está preocupada 
ou não possui conhecimento da importância da qualidade do leite e as in-
fluências desta na satisfação e na saúde do consumidor. Não são culpados, 
mas pecam pela inocência...

Mas quem paga o maior preço por todo esse desconhecimento é 
o mercado consumidor, por estar intrinsecamente inserido em um ciclo 
produtor-ordenhador-transportador-cooperativa-indústria-legislador, no 
qual qualquer falha pode representar sérios problemas ao leite. E esta cadeia 
produtiva, repleta de problemas e pontos fracos, é susceptível a diversas 
desestruturações, que inevitavelmente se refletem em aumento dos preços, 
problemas com a qualidade dos produtos e risco ao consumidor final.

Se por anos seguidos, mesmo com o curral sujo, sem utilizar água potável, 

sem limpar adequadamente os tetos dos animais e nem observar o tempo 

de carência dos medicamentos aplicados; a indústria sempre aceitou o meu 

leite, por que vou me preocupar com o melhoramento das minhas condições 

de produção? 

Muitos produtores ainda pensam assim...
A questão fundamental é que, cada vez mais, o mercado consumidor 

e as indústrias exigem melhor qualidade da matéria-prima e dos produtos 
beneficiados. O processamento tecnológico não tem como objetivo reparar 
problemas da matéria-prima. E nem poderia ter. Nenhum processo é mila-
groso dentro da indústria... Mesmo a difundida pasteurização não destrói 
a totalidade dos microrganismos presentes no leite; alguns sobrevivem, e 
posteriormente serão capazes de causar alterações nas características de 
conservação.

Todo processo de transformação visa à obtenção de um produto di-
ferenciado, que apresente características físico-químicas, microbiológicas 
e sensoriais estabelecidas, garantindo assim a segurança e a satisfação 
do mercado consumidor. Para isso é fundamental o controle inicial da 
matéria-prima.
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A despeito das diversas dificuldades associadas à produção, é possí-
vel a obtenção de leite com qualidade superior. Depende exclusivamente de 
um importante e significativo investimento inicial: o interesse de todos os 
indivíduos envolvidos na atividade. É fundamental a conscientização não so-
mente dos produtores, mas de todos aqueles que trabalham com a atividade 
leiteira. Diversos programas e ferramentas de monitoramento das condições 
produtivas devem ser utilizados visando à obtenção de leite cru de melhor 
qualidade. Na maioria dos casos, esses procedimentos não são difíceis de ser 
empregados. Na vivência de campo, observa-se que a melhoria da qualidade 
do leite está freqüentemente vinculada a ações simples, de fácil execução e 
com baixo custo de execução. Mesmo pequenas modificações nos procedi-
mentos operacionais de manejo animal e no momento da ordenha já refletem 
em uma diminuição significativa da contaminação microbiológica.

Talvez, a primeira dificuldade seja a exata determinação da natureza 
dos problemas que estão ocorrendo na propriedade. Após esta identificação, 
o próximo passo é decidir adequadamente a melhor ação a ser tomada. 

Este livro tem como objetivo principal fornecer uma visão mais es-
pecífica sobre os fatores que estão associados aos problemas detectados 
na qualidade do leite cru e, deste modo, ajudar no desenvolvimento de uma 
abordagem mais crítica e eficiente da atividade leiteira, possibilitando a as-
similação e a transformação do conhecimento do dia-a-dia em bom senso. 

E com bom senso e observação criteriosa a qualidade do leite produ-
zido no Brasil irá melhorar, gerando benefícios para os produtores, para a 
indústria e para os consumidores.



I - o que É qualIdade do leIte cru?

O conceito de qualidade é muito amplo, abrangendo interpretações 
diversas que dependem do ponto de vista aplicado. Basicamente, é a 
adequação de um produto a determinada utilização, sendo um conjunto 
de características capazes de satisfazer o consumidor. Para os alimentos 
em geral, a definição de qualidade relaciona-se à composição nutricional, 
à presença ou não de microrganismos, à ausência de contaminantes quí-
micos e toxinas, a características sensoriais, à disponibilidade, ao custo, 
a elementos socioculturais, a alterações durante a vida útil, entre outros. 
O produtor, a indústria, o manipulador e o consumidor de leite percebem 
a qualidade de acordo com o tipo de ligação com a cadeia produtiva, con-
siderando posição socioeconômica e interesses específicos. Entretanto, 
pode-se generalizar que todos avaliam a qualidade do leite de acordo com 
os seguintes preceitos:

qualidade sensorial: conjunto de propriedades percebidas quando o a) 
alimento interage com os receptores sensoriais. Destacam-se: aroma, 
sabor, textura e aspectos visuais. São extremamente importantes, 
pois essas características do leite passam por modificações progres-
sivas, de acordo com a intensidade das alterações microbiológicas 
e físico-químicas;
qualidade nutricional: qualquer tratamento ao qual o leite seja subme-b) 
tido pode determinar alterações na qualidade nutricional, devido a 
reações bioquímicas dos constituintes e influências do metabolismo 
de microrganismos. Reações de oxidação, degradação, desnatura-
ção e inativação de componentes sensíveis ao aquecimento, perdas 
nutricionais, formação de novos compostos e modificação da bio-
disponibilidade de um nutriente por ligação com outras substâncias 
são alguns exemplos de reações que influenciam as características 
finais do produto lácteo. Estas alterações relacionam-se diretamente 
com a temperatura e o tempo de atuação dos tratamentos térmicos 
aplicados (PELLEGRINO; RESMINI; LUF, 1989);
qualidade físico-química: modificações quantitativas e qualitativas c) 
dos constituintes do leite ocorrem em razão de fatores relacionados 
à sanidade do animal, ao processo de ordenha ou às etapas de pré-
beneficiamento ou processamento;
qualidade microbiológica: relacionada à saúde do consumidor, d) 
quando existe risco em virtude da presença de microrganismos pa-
togênicos; ou associada às alterações do alimento pelo metabolismo 
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dos microrganismos deteriorantes, principalmente devido à ação de 
enzimas e produção de metabólitos indesejáveis;
qualidade intrínseca: interligada a fatores mais difíceis de ser de-e) 
tectados, que podem ou não ser diretamente observados no leite, 
dependendo das ações do produtor e da indústria. Geralmente 
representa grande risco aos consumidores, estando associada a 
erros nos procedimentos e ações de má-fé. Destacam-se fatores tais 
como a presença de substâncias contaminantes (antimicrobianos, 
pesticidas, soluções de limpeza e/ou sanitizantes) e a ocorrência de 
fraudes (adição de água ou retirada de gordura, entre outros).

Para a indústria processar leite ou elaborar derivados lácteos em 
conformidade com os padrões recomendados, é necessário que a matéria-
prima apresente excelentes características sensoriais, com baixas contagens 
de microrganismos e de células somáticas e que não contenha resíduos de 
medicamentos ou substâncias adulterantes (PHILPOT; NICKERSON, 2002). 

Diversas ocorrências alteram a qualidade do leite; algumas são de 
fácil visualização, tais como casos de mastite clínica, em que as alterações 
do aspecto visual do leite são evidentes. Outros fatores, entretanto, neces-
sitam de uma avaliação mais criteriosa para serem detectados, como, por 
exemplo, a situação de muitos produtores que têm dificuldades de manter 
os padrões microbiológicos e de contagem de células somáticas durante o 
verão, tradicionalmente mais quente e o índice pluviométrico se encontra 
mais elevado, o que aumenta os fatores de risco para a ocorrência de mastite 
e de contagens altas de microrganismos no leite. 

Quatro tópicos devem ser obrigatoriamente trabalhados nas proprie-
dades produtoras de leite: sanidade; higiene; nutrição e manejo. A qualidade 
e o lucro da atividade leiteira serão influenciados pela ação isolada ou em 
conjunto desses fatores.

Como definir as características ótimas do leite sob o ponto de vista 
prático, para exemplificar em conceitos absolutos tudo o que se propõe 
quando se fala em qualidade? 

Uma vez que a comercialização e o beneficiamento do leite são regula-
mentados por legislações específicas, que entre outros aspectos determinam 
os padrões físico-químicos e microbiológicos, a forma mais útil de avaliação 
da qualidade é por meio da observação dos próprios parâmetros definidos 
nessas legislações, que atuam como uma ferramenta de controle interno nos 
estabelecimentos produtores e beneficiadores. 

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrige-
rado, oficializado pela Instrução Normativa no 51, de 18 de setembro de 2002 
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(BRASIL, 2002), que relaciona os limites mínimos de qualidade, especifica 
os seguintes requisitos físicos, químicos e microbiológicos:

 matéria gorda (g/100g): mínimo de 3,0;a) 
 acidez titulável (g de ácido lático/100 mL): 0,14 a 0,18;b) 
 densidade relativa (15/15c) o C), g/mL: 1,028 a 1,034;
 índice crioscópico máximo: - 0,530d) oH (equivalente a  -0,512oC);
 extrato seco desengordurado (g/100g): mínimo de 8,4;e) 
 proteína (g/100g): mínimo de 2,9;f) 
 teste do álcool/alizarol: estável a 72%(v/v);g) 
 contagem total de bactérias: máximo 1,0 x 10h) 6 UFC/mL;
 contagem de células somáticas: máximo 1,0 x 10i) 6 CS/mL;
 temperatura de refrigeração: para tanques de refrigeração porj) 

   expansão direta, a temperatura deve ser igual ou inferior a 4oC; 
 para tanques de refrigeração por imersão, deve ser igual ou  
 inferior a 7oC (a temperatura alvo deve ser atingida no tempo 
 máximo de três horas após o término da ordenha).
A Instrução Normativa nº 51 prevê também uma diminuição da 

contagem total de bactérias e da contagem de células somáticas, no de-
correr do tempo (com previsão até 2012) e de acordo com uma divisão 
de regiões produtivas no Brasil. A contagem de células somáticas exigida 
será de 400.000 células por mililitro e a contagem total de bactérias será 
de 300.000 unidades formadoras de colônias (UFC) por mililitro (leite de 
conjunto, ou seja, de todos os animais da propriedade). Concomitantemen-
te, o leite deve ser livre de resíduos de antibióticos ou de outros agentes 
inibidores do crescimento microbiano; de substâncias neutralizantes 
de acidez e de substâncias reconstituintes de densidade. O leite deve 
apresentar o aspecto de um líquido branco opalescente homogêneo, com 
sabor e odor característicos, sem nenhum tipo de alteração que leve ao 
desenvolvimento de sabores ou odores estranhos (BRASIL, 2002).

A comprovação de qualquer tipo de fraude caracteriza prática de 
má-fé, que prejudica a indústria e também o consumidor, sendo passível de 
punição segundo regulamento técnico específico. As fraudes mais comuns 
praticadas pelos produtores de leite são:

adição de água ou de soro de queijo: visando ao aumento do volume a) 
total de leite;
adição de agentes neutralizantes: o mais utilizado é o bicarbonato b) 
de sódio, utilizado para mascarar o desenvolvimento de acidez em 
função do metabolismo microbiano;
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incorporação de substâncias conservantes: são utilizadas substân-c) 
cias como a água oxigenada e o formol, para inibir o desenvolvimento 
de microrganismos;
adição de reconstituintes de densidade: utilizados para recompor d) 
a densidade do leite em casos de adição de água, tais como amido 
e açúcares;
remoção parcial da gordura: a gordura é utilizada na propriedade e) 
rural para a elaboração de creme de leite e manteiga artesanais.

Para um estabelecimento alcançar os padrões determinados é neces-
sário que sejam tomadas diversas medidas, tais como definição de locais e de 
materiais mais adequados para a construção das benfeitorias, de requisitos 
para os equipamentos, de rotinas de higienização e de tipos de substâncias 
utilizadas para limpeza (BRASIL, 1997, 2002). 

A legislação vigente define leite da seguinte forma: “Entende-se por 
leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e 
ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 
descansadas” (BRASIL, 2002). Nesta definição estão implícitos alguns proce-
dimentos relacionados diretamente com a qualidade do leite. A ordenha deve 
ser completa, para evitar o acúmulo de leite residual que poderia facilitar 
o desenvolvimento dos microrganismos alojados nos tecidos da glândula. 
Ininterrupta, para aproveitar o tempo de liberação do hormônio ocitocina, 
relacionado ao mecanismo de ejeção de leite nos alvéolos secretores e ductos 
lactíferos. As condições de higiene no momento da ordenha são requisitos 
fundamentais para a prevenção da contaminação, seja física, química ou 
microbiológica. Trabalhar com animais sadios também é importante, dado 
que diversas zoonoses podem ser transmitidas ao homem por meio do 
consumo de leite contaminado com microrganismos patogênicos de origem 
animal. Por fim, com o fornecimento de condições nutricionais apropriadas e 
técnicas de manejo adequadas pode-se obter o melhor potencial produtivo 
dos animais. 

O estado fisiológico dos animais também pode influenciar a qualida-
de do leite, o que geralmente está associado a alterações na composição e 
aumento ou diminuição dos constituintes normalmente encontrados. Entre 
as várias modificações, destacam-se a presença de colostro e a presença 
de leite de retenção. Em ambos os casos, o leite deve ser separado e não 
deve ser entregue às cooperativas ou à indústria (SANTOS; RODRIGUES; 
RUBINICH, 1989).

Colostro é a secreção da glândula mamária liberada no início do perío-
do de lactação, logo após o parto, sendo produzido por três a seis dias. Além 
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de possuir nutrientes, é rico em imunoglobulinas que garantirão a imunidade 
inicial do bezerro, portanto seu fornecimento para a cria recém-nascida é 
fundamental para um crescimento saudável (BRITO; DIAS, 1998). Não tem 
valor comercial, pois a composição e as características sensoriais estão 
completamente alteradas, apresentando gosto salgado, odor desagradável, 
coloração amarela-amarronzada e maior viscosidade. Vários componentes 
se encontram aumentados, tais como catalase, cloretos, gordura, caseínas, 
albumina, imunoglobulinas, além de apresentar acidez mais elevada. Ocorre 
diminuição da lactose e do valor do pH. Em virtude das alterações na com-
posição das proteínas, o colostro apresenta modificações na estabilidade 
térmica, coagulando quando submetido aos tratamentos normalmente 
aplicados na indústria de laticínios (WONG, 1988). 

Já o leite de retenção é a secreção produzida dias antes do parto 
(aproximadamente 30 dias) e também apresenta a composição modifica-
da, já que as células epiteliais produtoras de leite não estão em completa 
atividade. Possui menor quantidade de caseína, lactose, gordura, citratos e 
menor valor de acidez titulável (em torno de 12o Dornic) quando comparado 
ao leite produzido durante a lactação. Visualmente é menos opaco, dando a 
impressão de transparência, em função, principalmente, da degradação da 
caseína e menor conteúdo de cálcio e fósforo (VEISSEYRE, 1988). 

Além dos produtores, a indústria e as cooperativas também têm um papel 
muito importante na melhoria da qualidade do leite. A implementação de pro-
gramas de pagamento por qualidade, em que o bom produtor é valorizado por 
meio de bonificações, funciona como um grande incentivo para o proprietário 
rural investir em técnicas mais adequadas, em equipamentos, nas benfeitorias 
e em treinamento de funcionários.



II - o que É ordenha hIgIênIca?

Ordenha higiênica é o conjunto de ações que permitem a obtenção de 
um leite de melhor qualidade, minimizando a possibilidade de contaminação 
microbiológica, física ou química. São ações que devem ser observadas por 
todos os envolvidos na atividade de obtenção do leite; do proprietário ao 
responsável pelo transporte. Não devem ficar apenas no âmbito da ordenha, 
devendo ser estendidas aos cuidados com o local, os animais, o preparo de 
soluções de limpeza e sanitização, a armazenagem e resfriamento do leite, 
entre outros aspectos.

Diversos perigos podem estar relacionados com a obtenção de leite, 
destacando-se: perigos biológicos: fungos, bactérias patogênicas e suas 
toxinas, vírus, parasitos e protozoários; perigos químicos: toxinas naturais, 
metabólitos tóxicos de origem microbiana, substâncias utilizadas na produ-
ção animal, desinfetantes e outros; perigos físicos: fragmentos de vidros, 
metais, madeiras e outros materiais (ROBBS; CAMPELO, 2002). 

Pela sua natureza, forma e local de obtenção, o leite está diretamente 
envolvido com esses perigos descritos; portanto é imprescindível o controle 
rígido de todo o processo de obtenção para assegurar a qualidade deste 
produto e de seus derivados. 

Apesar da grande preocupação quanto à contaminação microbiológica, 
a presença de resíduos de substâncias químicas utilizadas nas várias etapas 
da produção animal, empregadas de forma legalizada ou não, deve ser pesqui-
sada e combatida. Estas substâncias podem causar sérios problemas para a 
indústria, como a inibição das culturas lácticas empregadas na elaboração de 
derivados lácteos; e para o consumidor, como reações alérgicas. Destacam-
se, entre estas substâncias: pesticidas, herbicidas, fungicidas, antibióticos 
e sulfonamidas, detergentes e desinfetantes, micotoxinas, dioxinas, metais 
pesados e outros elementos traços, e hormônios como a somatotropina 
(INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION, 1991).

Realizar a ordenha de forma higiênica é relativamente simples e 
pouco dispendioso, dependendo principalmente de ações estruturadas e 
organização da atividade. Exige um determinado investimento, que retorna 
em forma de lucro a médio e longo prazo, por acarretar um aumento da qua-
lidade do leite produzido (que significa maior pagamento em cooperativas 
que adotam os programas de incentivo à qualidade) e mesmo um aumento 
na produção por animal devido à redução progressiva de casos de mastite 
e outras enfermidades.
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A ordenha higiênica está intimamente envolvida com a saúde animal, 
com os cuidados em relação ao pasto e locais de trânsito de animais, com 
o controle do armazenamento e da refrigeração do leite, com a observação 
das técnicas de limpeza e sanitização de equipamentos e utensílios e com 
os cuidados específicos no momento da ordenha e após a mesma.

O principal elemento que controla a ordenha higiênica é o manipu-
lador. Ele é o responsável pelas ações preventivas e corretivas e depende 
dele, exclusivamente, a condição higiênica do processo. Neste enfoque, é 
importante a passagem de conhecimento aos tratadores dos animais e aos 
funcionários que conduzem a ordenha, uma vez que apenas após o enten-
dimento dos possíveis perigos associados à execução incorreta das ações 
será possível agir com responsabilidade. Deve-se explicar, por exemplo, que 
o ato de soprar a espuma de leite do latão ou do tanque pode contaminar 
o produto e que essa contaminação pode causar risco à saúde do consumi-
dor. É necessário transmitir ao funcionário uma visão de responsabilidade 
pelo leite produzido. Se ele entender que seus atos podem causar doenças 
nos consumidores, agirá com mais cuidado. Só assim, com o total compro-
metimento dos responsáveis pela ordenha, torna-se possível obter leite de 
melhor qualidade.



III - como alcançar os padrões  
de qualIdade recomendados?

Diversas questões devem ser observadas para caracterizar um leite 
de qualidade, a começar pela genética e alimentação animal até a saída do 
leite, já resfriado, da propriedade rural. A qualidade do leite recebido pelas 
cooperativas e indústrias é determinada, em grande parte, pela temperatura 
e duração da refrigeração, pelo tempo de estocagem e pela contaminação 
inicial do produto. 

Microrganismos capazes de deteriorar alimentos podem ser encontra-
dos em diversos lugares, como no solo, na água e no ar; na pele dos animais 
e no interior do organismo animal, principalmente no trato gastrointestinal. 
Também são encontrados nos equipamentos que não foram submetidos a 
higienização adequada, na pele e nas roupas dos manipuladores (POTTER; 
HOTCHKISS, 1998).

Para alcançar os padrões de qualidade desejados, primeiramente 
deve ser realizada uma verificação dos problemas que estão ocorrendo na 
propriedade. 

Diversas perguntas podem auxiliar na definição das condições de pro-
dução e orientar medidas corretivas ou preventivas. Entre tais perguntas, 
destacam-se:

O controle da sanidade animal está sendo bem realizado?•	
As vacinações, os tratamentos emergenciais e o manejo nutricional •	
e reprodutivo têm supervisão de um profissional competente?
Na propriedade, quais são as principais vias de acesso de micror-•	
ganismos até o leite? 
Quais outros tipos de contaminações podem ocorrer?•	
Quais ações devem ser executadas para minimizar ou evitar essas •	
contaminações? 
Como controlar a perfeita execução dessas ações?•	
Como solucionar os problemas que estejam ocorrendo?•	
Como acompanhar os resultados e determinar se está havendo •	
melhoria do processo? 
Como traduzir todas estas informações de forma simples para um •	
entendimento mais fácil? 

Para conseguir e utilizar essas respostas de forma apropriada é 
necessária a estruturação de programas de monitoramento e controle de 
qualidade, que devem ser adaptados para cada local de produção. Estabe-
lecer normas restritas para serem aplicadas em todos os estabelecimentos 
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seria complexo e inviável, já que as condições produtivas são bem diferen-
ciadas. Mesmo em fazendas vizinhas a atividade leiteira pode ser realizada 
de maneira totalmente distinta. As condições de cada unidade produtora de 
leite são dependentes de diversos fatores, muitas vezes complexos de ser 
avaliados. Mesmo assim, diversos pontos em comum podem ser observados, 
discutidos e trabalhados.

No geral, os produtores podem ser classificados em pequenos, médios 
e grandes, de acordo com a segmentação do volume de leite produzido. Es-
tes produtores utilizam diferentes níveis de tecnificação e de mão-de-obra 
especializada, dependendo principalmente de seu poder aquisitivo e da 
região geográfica em que se encontra a propriedade. Porém, mesmo com 
grandes diferenças entre os produtores, alguns dos problemas enfrentados 
são semelhantes. Risco de contaminação, acidificação, problemas com a mão-
de-obra, baixa qualidade de equipamentos e insumos, falta de informação 
técnica, dificuldade de fornecer alimento nutricionalmente adequado aos 
animais estão entre os fatores que impedem o desenvolvimento da atividade 
leiteira nacional.

As três principais fontes de informação sobre manejo e criação de gado 
de leite a que geralmente os produtores rurais têm acesso são: a) vizinho; 
b) os trabalhadores da cooperativa ou do laticínio; c) os técnicos de órgãos 
públicos, seguidas por leitura de jornais e revistas agropecuárias, programas 
de televisão, cursos e palestras (FAERJ/SEBRAE, 2003). Esse perfil indica 
falta de informação técnica no campo, onde a passagem de conhecimento 
ainda está baseada principalmente na conversa diária, na troca de histórias 
e experiências, podendo representar uma repetição de erros e procedimen-
tos prejudiciais à atividade. Em muitos lugares, principalmente no interior, 
a única fonte de informação sobre sanidade animal é o vendedor da loja 
local de produtos agropecuários, que muitas vezes indica de forma errada 
a utilização de determinado medicamento apenas por interesse financeiro 
na comercialização de um produto.

Cada sistema de produção exerce uma determinada influência na 
qualidade do leite, em decorrência das diferenças entre manejo, sanidade, 
genética, condições de higiene, entre outros aspectos. Até mesmo o tipo 
de microrganismo causador de mastite que é encontrado em um rebanho 
ordenhado manualmente pode diferir daquele de outro rebanho com orde-
nha mecanizada.

Diversos aspectos que estão relacionados à qualidade do leite de um 
estabelecimento rural também influenciam o volume total produzido. A 
quantidade de leite obtida é ponto fundamental para o proprietário, pois se 
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relaciona com a lucratividade da propriedade. Observa-se que os produtores 
estão dispostos a investir parte dos lucros na própria atividade, se a previsão 
de lucro se mostrar evidente. Os produtores querem uma atividade leiteira 
sólida e sem percalços. A estabilidade da pecuária leiteira deve ser baseada 
no conhecimento e na valorização do produto e do produtor rural.

É necessário executar programas para o aumento da eficiência pro-
dutiva, baseados em técnicas de manejo nutricional, sanitário, reprodutivo 
e zootécnico. Apenas assim será possível aumentar o volume e a qualidade 
do leite na propriedade. Contudo, para isso ocorrer é importante o apoio de 
profissionais competentes, tais como, médicos veterinários, zootecnistas, 
técnicos agrícolas, agrônomos, entre outros profissionais com conhecimento 
na área agropecuária.

Para alcançar a produção de leite com características adequadas e 
aproveitar ao máximo o potencial produtivo do animal, é necessário o em-
prego de programas de monitoramento e melhoria da qualidade. Na atividade 
leiteira, esses programas necessitam ser simples e de fácil acompanhamento, 
envolvendo, entre outros aspectos, as Boas Práticas Agropecuárias.



Iv - Boas prátIcas agropecuárIas

Boas Práticas Agropecuárias são procedimentos que garantem a 
elaboração de produtos agropecuários seguros e com características de 
qualidade para atender as necessidades da indústria e do mercado consu-
midor, garantindo ainda a segurança dos manipuladores e trabalhadores. 

A Portaria nº 368, de 4 de setembro de 1997, descreve o Regulamento 
Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Ali-
mentos. Entre alguns dos pontos importantes citados neste regulamento, 
destacam-se os seguintes itens: proteção da matéria-prima para evitar con-
taminação e posterior perda de qualidade; controle sobre as operações de 
obtenção; controle da qualidade da água utilizada; controle de enfermidades 
e medicamentos aplicados; observação dos métodos de ordenha higiênica; 
estruturação de programas de limpeza de locais, utensílios e equipamen-
tos; cuidados com os materiais orgânicos não aproveitados e emprego de 
armazenamento e transporte adequados (BRASIL, 1997).

Para estabelecer as boas práticas agropecuárias na produção leiteira, 
o primeiro ponto que deve ser observado é a incorporação de uma rotina 
fixa de procedimentos antes, durante e após a ordenha. A repetição cui-
dadosa de ações específicas, além de facilitar e padronizar as atividades 
dos encarregados da ordenha, provoca no animal a sensação de que está 
tudo normal, acalmando-o e confortando-o. Deve-se ter cuidado com o 
excesso de velocidade no momento da ordenha. Por mais que se deseje um 
processo rápido, com economia de tempo e mão-de-obra, as ações devem 
ser realizadas calmamente, respeitando-se o tempo de liberação do leite e 
sem apressar os procedimentos indicados. 

Mesmo ações que aparentemente não estão relacionadas a contagens 
de microrganismos, um índice determinante de qualidade, podem, em uma 
análise mais profunda, resultar em possibilidade de contaminação. Por 
exemplo, ao se conduzir os animais ao curral de espera ou sala de ordenha 
não é aconselhável pressa ou qualquer situação de estresse. Os bovinos 
defecam constantemente, principalmente quando colocados em condições 
de estresse, e quando são induzidos a andar mais rápido, suas patas podem 
lançar as fezes que estão no chão ao úbere, aumentando a possibilidade 
de contaminação do leite. 

Na realidade, o estresse é um aspecto que precisa ser controlado. O 
ambiente onde a ordenha é realizada necessita ser tranqüilo e o animal deve 
ser bem tratado. Ações ou atos violentos no momento anterior à ordenha 
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fazem com que ocorra liberação de hormônios adrenais, que apresentam 
ação vasoconstritora periférica. A ação destes hormônios impede o fluxo 
de ocitocina, um hormônio relacionado com a contração de células mioe-
piteliais localizadas ao redor do alvéolo secretor de leite e com o encurta-
mento dos ductos, no interior da glândula mamária. No processo normal, 
a contração destas células é um dos principais mecanismos relacionados 
com a secreção do leite, visto que grande parte dele se acumula dentro 
do alvéolo e não nas cisternas da glândula ou do teto. Se a ocitocina não 
chegar até as células mioepiteliais, a contração não ocorrerá e o leite não 
será expulso dos alvéolos secretores (BRITO; DIAS, 1998). Assim, qualquer 
situação de estresse vivenciada pelo animal pode fazer com que não ocorra 
liberação de leite.

Também não é aconselhável a permanência dos animais por longos 
períodos no curral de espera, uma vez que essa aglomeração pode lhes 
provocar desconforto. 

A limpeza do ambiente e vias de acesso não deve ser negligenciada. 
Os pastos precisam ser mantidos livres de pedras, arbustos e restos de 
materiais utilizados na construção de cercas ou benfeitorias. Esses mate-
riais podem acidentalmente causar danos ao úbere dos animais, lesionando 
especialmente os tetos e ocasionando inflamações, infecções e possíveis 
casos de mastite.  

Os lugares onde os animais deitam também devem ser controlados. 
A cama deve ser limpa, seca e trocada sempre que necessário. Estes cui-
dados geram uma situação de conforto, além de diminuir a contaminação 
do corpo do animal por fezes e outras sujidades. 

As estradas e as vias de acesso ou passagem dos animais precisam 
ser mantidas limpas, principalmente as áreas mais próximas ao local de 
ordenha. O excesso de lama e de poeira deve ser evitado. Não é aconselhável 
varrer o chão da sala de ordenha imediatamente antes da ordenha, pois 
poeira, microrganismos e esporos bacterianos podem ficar em suspensão 
e contaminar posteriormente o leite. O local de ordenha necessita ser lim-
po com água em abundância e desinfetado com a utilização de soluções 
apropriadas. 

A utilização de pedilúvio precisa ser criteriosa, uma vez que se mal 
utilizado pode aumentar ainda mais a contaminação trazida pelos animais 
para o interior do local de ordenha. Entre as serventias do pedilúvio, 
destacam-se a diminuição da entrada de sujidade dos pastos no ambiente 
de ordenha e a melhoria das condições de saúde dos cascos. Para a sua 
melhor ação, o pedilúvio deve ter um comprimento adequado, que possi-



2524 Marco Antonio Sloboda Cortez Qualidade do leite: boas práticas agropecuárias e ordenha higiênica 2524 Marco Antonio Sloboda Cortez Qualidade do leite: boas práticas agropecuárias e ordenha higiênica

bilite a passagem dos animais em um tempo apropriado, permitindo bom 
contato com a solução de imersão. Além disso, deve possuir nas partes 
inicial e final uma inclinação para evitar que os animais tropecem e se ma-
chuquem. O interior deve ser rugoso e antiderrapante para evitar quedas. É 
aconselhável existir uma área de lava-pés antes do pedilúvio, para remoção 
do excesso de material orgânico. As soluções utilizadas necessitam ser 
constantemente avaliadas e substituídas conforme a necessidade. Se não 
houver possibilidade de realizar estas determinações é aconselhável não 
utilizar o pedilúvio.

Os locais onde o leite é obtido, armazenado ou manipulado necessitam 
oferecer excelentes condições de higiene. Desta forma, são imprescindíveis 
cuidados na construção, permitindo fácil acesso e boa limpeza. Inicialmente 
é imperativo que haja espaço físico adequado para a execução de todos os 
procedimentos e etapas de limpeza, ordenha e organização dos utensílios 
e equipamentos. Boa cobertura, ventilação e adequada renovação de ar, 
proteção contra vento excessivo são alguns fatores importantes para a 
manutenção de um ambiente de conforto. Não deve ser próximo de fontes 
de odores muito fortes, pois o leite apresenta a característica de absorver 
odores do ambiente.

A iluminação, natural ou artificial, necessita ser suficiente para promo-
ver conforto. Toda estrutura deve ser revestida de material impermeável, de 
fácil limpeza, resistente aos princípios químicos utilizados e ao tipo de atrito 
decorrente da utilização diária, principalmente os pisos e as paredes. Muitas 
substâncias químicas usadas para a limpeza e sanitização têm a capacidade 
de causar danos aos materiais empregados na elaboração de equipamentos 
e benfeitorias. É importante somente utilizar as substâncias recomendadas 
para o tipo de material a ser trabalhado. Para evitar a entrada de insetos 
e outros vetores, as janelas, principalmente na sala de leite, necessitam 
obrigatoriamente ter telas milimétricas. Essas telas devem ser removíveis 
para facilitar a limpeza, além de ser periodicamente inspecionadas para se 
detectarem buracos ou imperfeições nas vedações.

Os pisos devem ter caimento adequado, direcionado para canaletas 
coletoras com sistema de escoamento para a retirada da água e de detritos. 
Também é fundamental evitar o acúmulo de sujidades e de água, pois esta, 
em excesso, ao contrário do que muitas pessoas pensam não é indicativo 
de uma boa higiene. Locais como curral de espera, sala de ordenha, sala de 
leite, pátio e vias de passagem precisam ser adequadamente limpos, para 
que se diminuam a contaminação ambiental e a possibilidade de contami-
nação do animal ou do leite.
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É aconselhável que a sala de leite seja situada próxima à sala de 
ordenha, para evitar distâncias desnecessárias de transporte e otimizar 
as operações de ordenha, armazenamento e limpeza. Deve ter espaço su-
ficiente para abrigar o tanque de resfriamento e seus anexos. Pode ainda, 
dependendo do caso, possuir pia para limpeza dos equipamentos da orde-
nha e armários fechados para guardar os utensílios. Como a coleta de leite 
é predominantemente realizada por caminhões-tanque, deve-se prever a 
saída do leite do tanque de resfriamento, da sala de leite para o caminhão. 
É importante deixar espaço no pátio externo para manobras e estaciona-
mento do caminhão de coleta a granel. 

A utilização de água de boa qualidade, potável e clorada para a exe-
cução das operações de limpeza é essencial. Muitas vezes a qualidade da 
água utilizada na propriedade leiteira é negligenciada; água de má qualidade 
pode reduzir a eficiência dos processos de limpeza e sanitização, além de 
incorporar microrganismos. É indicada a realização de testes microbiológicos 
periódicos para atestar a qualidade da água. Esta necessita ser abundante 
e sob pressão para auxiliar nas operações de limpeza. Várias etapas da 
produção animal e obtenção de leite são dependentes de água, tais como o 
abastecimento dos bebedouros, a limpeza periódica dos animais e a limpeza 
e secagem dos tetos para a ordenha, a lavagem e sanificação dos utensílios 
e equipamentos e a limpeza das benfeitorias. A recomendação da Instrução 
Normativa nº 51 (BRASIL, 2002), em relação ao volume de água apropriado, 
é de 100L (cem litros) por animal a ordenhar e 6L (seis litros) para cada litro 
de leite produzido. É importante observar cuidados na manutenção de poços, 
minas, nascentes, reservatórios, caixas de água e tubulações, devendo-se 
sempre evitar o excesso de matéria orgânica e a presença de sujidades apa-
rentes. A qualidade físico-química (dureza e pH) e microbiológica da água 
são importantes aspectos que necessitam ser constantemente avaliados.

A limpeza de equipamentos e dos utensílios utilizados na ordenha 
deve ser adequadamente realizada. Toda matéria orgânica residual precisa 
ser eliminada, pois além de tornar favorável o desenvolvimento de micror-
ganismos, diminui a eficácia dos princípios ativos das soluções sanitizantes. 
É importante que toda a superfície interna dos equipamentos seja lisa, sem 
junções ou soldas aparentes, pois nesses pontos pode ocorrer a adesão de 
microrganismos. Os materiais empregados na confecção dos equipamentos 
e utensílios devem ser próprios para o uso, resistentes às substâncias de 
limpeza e indicados às situações operacionais a que são submetidos. Do 
mesmo modo, os materiais utilizados necessitam ser inertes, ou seja, não 
devem transferir para o leite seus componentes estruturais. 
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Os utensílios utilizados para colheita de amostras ou transferência de 
leite, tais como latões, béqueres ou outros recipientes, réguas de medição, 
tubulações, mangueiras de coleta a granel também devem ser adequada-
mente higienizados. 

Em condições mais precárias de produção, é muito comum a uti-
lização de materiais inadequados ou improvisações, tais como panos 
para a filtração e latões de tinta para armazenagem do leite e escovas de 
aço inapropriadas para a limpeza de utensílios. Porém essas ocorrências 
estão diretamente relacionadas ao aumento da possibilidade de conta-
minação.

O leite ao sair do úbere já apresenta certo número de microrganismos 
(500 a 1.500 UFC/mL), alojados principalmente nos tecidos da cisterna da 
glândula, cisterna do teto e nos ductos, após a saída dos alvéolos (POTTER; 
HOTCHKISS, 1998). Durante a ordenha é possível ocorrer a passagem de 
microrganismos presentes nos animais, utensílios, equipamentos e manipu-
lador para o leite, ocasionando uma alta contagem deles no leite produzido. 
Por isso, diversos cuidados devem ser tomados para tornar as operações 
posteriores à ordenha o mais livre possível de microrganismos e evitar que 
estes tenham condições de crescimento. Esse controle, somado à adequada 
refrigeração do leite, assegura um produto de melhor qualidade, com baixos 
níveis de contaminação. 

Um dos pontos mais importantes para a execução da ordenha de forma 
higiênica é a limpeza e a secagem dos tetos dos animais. Alguns produtores 
realizam a lavagem de todo o úbere ou mesmo do flanco do animal. Entre-
tanto, esta prática é totalmente desaconselhável, pois resíduos da água de 
limpeza e sujidades podem escorrer pelo corpo, úbere e tetos, contaminan-
do o leite. Por exemplo, na ordenha mecânica, se todo o úbere do animal 
for lavado, a água escorre, chegando às borrachas dos insufladores. Esta 
água será progressivamente absorvida, devido ao vácuo do equipamento e 
contaminará o leite recém-ordenhado. É imprescindível realizar a limpeza 
apenas dos tetos dos animais, secando-os com papel toalha descartável 
(PHILPOT; NICKERSON, 2002). Alguns veterinários recomendam a lavagem 
dos tetos com água corrente somente em casos de presença de lama e outras 
sujidades aderidas ao tecido do teto, visando à diminuição da contaminação 
durante a ordenha. 

A secagem adequada dos tetos antes da ordenha manual ou da co-
locação dos insufladores na ordenha mecânica também é indicada, pois 
quando a ordenha é realizada com o teto molhado ocorrem irritações e 
pequenas feridas no tecido do animal (VEISSEYRE, 1988).
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Não é aconselhável a utilização de panos para a secagem do teto, 
pois são de difícil limpeza e desinfecção e servem de ponto de fixação de 
matéria orgânica e microrganismos, atuando como via de disseminação 
de enfermidades entre os animais. Esse tipo de contaminação ainda é um 
dos maiores responsáveis pela transmissão da mastite classificada como 
contaminante.

É muito comum a presença de lama nos pastos ou nas proximidades 
dos locais de ordenha, especialmente em épocas chuvosas. Nessas situa-
ções o animal chega ao ambiente de ordenha completamente sujo, sendo 
aconselhável uma lavagem mais criteriosa do úbere, não apenas dos tetos. 
Neste caso, é recomendado ordenhar esse animal ao final da seqüência de 
ordenha, após secar o úbere e os tetos adequadamente com papel toalha.

A imersão dos tetos em substância desinfetante antes da ordenha 
(chamada pré-dipping) é um procedimento que tem sido indicado princi-
palmente em propriedades com alta incidência de mastite. A substância 
utilizada deve ficar em contato com o tecido animal por um período aproxi-
mado de 20 a 30 segundos e ser completamente retirada antes de se iniciar a 
ordenha para evitar posterior contaminação química do leite, utilizando-se 
para isso uma toalha de papel descartável. O pré-dipping reduz a contagem 
de microrganismos na pele do teto, diminuindo a contaminação do leite e 
reduzindo o risco de mastite ambiental.

Se o sistema de ordenha for manual, são necessários cuidados espe-
ciais com respeito aos baldes e latões de transporte de leite, filtros e tanque 
de resfriamento. Já se o sistema adotado for ordenha mecânica, deve ser 
observada uma limpeza criteriosa das partes de borracha (insufladores e 
mangueiras), tubulações, válvulas, partes de vidro (balões de medição) e 
tanque de resfriamento. É aconselhável realizar a limpeza do conjunto da 
ordenhadeira durante a ordenha, pela lavagem e imersão das teteiras em 
solução sanitizante. Após dois ou três animais ordenhados, o conjunto de 
teteiras apresenta-se com grande quantidade de matéria orgânica aderida, 
o que dificulta a ação do agente sanitizante e serve de ponto de fixação de 
microrganismos. 

Durante a ordenha o conjunto de teteiras pode cair no chão. Neste 
caso, as teteiras devem ser imediatamente verificadas, higienizadas se 
necessário, e recolocadas, para a finalização da ordenha. 

Após o término da ordenha, é indicada uma limpeza minuciosa de 
todo o equipamento para a remoção dos resíduos, sujeira visível e depósitos 
de leite. Realizada em circuito fechado, por meio de passagem de água e 
soluções detergentes e sanitizantes, deve ser seguida de enxágüe com água 
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em abundância. Após essa limpeza, algumas peças precisam ser limpas 
manualmente, desmontando-se o equipamento e utilizando-se esponjas 
específicas para uma esfregação apropriada. 

Outro fator fundamental a ser verificado na ordenha mecânica é a 
regulagem da bomba de vácuo, responsável pela sucção do leite. No sen-
tido prático, vácuo pode ser definido como a pressão abaixo da pressão 
atmosférica normal, que, quando aplicada nos insufladores das teteiras, 
imita a ação do bezerro ao mamar, induzindo a saída de leite do teto. Uti-
lizar vácuo excessivamente forte causa lesões nos tecidos, ocasionando 
processos de inflamação e infecções por microrganismos oportunistas. 
Também é importante regular a velocidade das pulsações, determinando o 
ritmo correto da sucção nos insufladores. Desta forma, devem-se seguir as 
normas dos fabricantes em relação à bomba utilizada, tubulações e locais 
de montagem dos equipamentos de ordenha. Um indicativo de que o vácuo 
apresenta-se muito forte é a presença de um anel rosado, edemaciado, no 
teto logo após a retirada da teteira.

É essencial que os equipamentos sejam apropriados, seja qual for o 
tipo de ordenha, manual ou mecânica. Deve-se levar em consideração o 
número de animais, o volume de leite produzido, o número de funcionários 
e a possibilidade de expansão da produção para a escolha entre os sistemas 
de ordenha manual ou mecânica e para o correto dimensionamento dos 
equipamentos. Por exemplo, na ordenha manual, pode-se reduzir muito a 
contaminação pela utilização de baldes semifechados, que evita que suji-
dades caiam no leite que está sendo ordenhado. Entretanto, este tipo de 
balde apresenta um maior custo, sendo ainda mais difícil de ser encontrado 
no comércio, o que limita sua utilização em certas situações.

Outro cuidado importante em relação à ordenha mecânica é  obser-
var se as teteiras são adequadas ao tamanho e forma do teto dos animais. 
Tetos muito grandes e grossos podem sofrer lesões ao serem conectados 
ao equipamento de ordenha mecânica. Por outro lado, tetos pequenos não 
se adaptam às teteiras, deslizando com mais facilidade. Nestes casos é 
indicado realizar a ordenha manual. 

Também é fundamental examinar minuciosamente o estado de con-
servação de todas as partes dos equipamentos, tendo-se cuidado especial 
com as partes de borracha, que se desgastam com maior freqüência. É muito 
comum encontrar borrachas desgastadas, com reentrâncias e acúmulo de 
matéria orgânica, principalmente nas regiões de difícil acesso, tais como o 
interior curvado dos insufladores. Uma medida relacionada ao aumento da 
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durabilidade das teteiras e de outras partes de borracha é a sua imersão 
periódica em uma solução de hidróxido de sódio.  

Apesar de difícil, devido ao nível socioeconômico dos trabalhadores 
rurais, é indispensável controlar e garantir a saúde dos funcionários que 
trabalham em contato com o leite, certificando-se de que estejam livres de 
enfermidades e de que não sejam portadores de microrganismos. Alguns 
indivíduos podem agir como portadores assintomáticos, carreando micror-
ganismos patogênicos sem apresentar o desenvolvimento de determinada 
doença. Esses são grandes responsáveis pela disseminação de microrga-
nismos em ambientes. A identificação destes funcionários é difícil, porém, 
quando identificados, devem ser destinados a cargos nos quais não ocorra 
contato com alimentos. Casos de doença ou feridas expostas precisam ser 
relatados e o funcionário, com este tipo de problema, deverá ser desviado 
temporariamente da função, sem, entretanto, associar-se essas ocorrências 
com punições ou repreensões.

A disseminação de microrganismos patogênicos e deteriorantes por 
meio das mãos dos manipuladores é um sério problema para todo tipo 
de atividade relacionada à produção e beneficiamento de leite e produtos 
derivados. Além disso, na produção de leite, devido às características par-
ticulares da atividade, é muito fácil ocorrer contaminação microbiológica 
por meio dos manipuladores. Mesmo mãos lavadas corretamente podem 
ser fonte de contaminação principalmente por microrganismos alojados 
nos folículos dos pêlos, rugas e dobras de pele, poros e lesões (mesmo 
pequenas e superficiais). Ordenhadores devem apresentar uma boa hi-
giene pessoal, trabalhar com cuidado e seguir ações preestabelecidas. A 
utilização de uniformes e botas limpas é indicativo de higiene, devendo ser 
um item a ser verificado. As mãos necessitam ser lavadas e desinfetadas 
no início da ordenha e sempre que se faça necessário. As unhas devem 
ser curtas, para evitar o acúmulo de sujidades. A escovação apropriada 
das unhas, mãos, antebraços e braços é imprescindível para a remoção 
eficaz de microrganismos. Percebe-se que hábitos pessoais de higiene são 
determinantes para a segurança do leite produzido. Hábitos como cuspir, 
tossir ou espirrar sem proteção; coçar a cabeça ou as narinas; fumar ou 
se alimentar durante a ordenha podem estar associados com maiores con-
tagens de microrganismos no leite. Em contrapartida, é imperativo que o 
dono do estabelecimento forneça as condições necessárias que induzam 
à higiene pessoal, principalmente o material de higiene, banheiros e vesti-
ários equipados, vestimentas limpas e detergentes, soluções sanitizantes 
e equipamentos corretos.
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Todo o processo de ordenha, manual ou mecânica, necessita ser rea-
lizado com calma e paciência, para evitar estresse do animal e confusão do 
funcionário. A ordenha deve ocorrer de forma tranqüila e adequada; para 
isso é essencial que as várias ações estejam perfeitamente incorporadas à 
ordenha. É fundamental que os funcionários estejam dispostos a assimilar 
e manter novos hábitos de trabalho. 

Antes da execução da ordenha, o ordenhador deve lavar, realizar o 
pré-dipping e secar adequadamente os tetos. Os primeiros jatos de leite, 
que são os mais contaminados por arrastarem uma grande quantidade de 
microrganismos localizados principalmente na cisterna do teto, devem 
ser eliminados. Na maioria das vezes esta eliminação é realizada durante 
a execução do teste da caneca de fundo preto, que permite também a 
identificação de alterações nas características visuais do leite. No fundo 
preto da caneca poderão ser observadas: descoloração ou alteração da cor, 
presença de grumos, pus ou sangue. O leite utilizado no teste da caneca 
não deve ser dispensado no ambiente da sala de ordenha, evitando-se as-
sim problemas de contaminação ambiental (PHILPOT; NICKERSON, 2002). 
Deve-se descartar esse leite, adequadamente, em ralos ou em recipientes 
próprios.

Após a ordenha é indicada a realização do pós-dipping como forma 
de diminuir e prevenir a entrada de microrganismos através do canal do 
teto. O pós-dipping está associado à redução de casos de mastite contagiosa 
no rebanho.

Para o pré-dipping e o pós-dipping devem ser utilizadas soluções que 
não causem irritações no tecido dos tetos. As soluções comerciais mais 
utilizadas empregam clorexidina, iodo e hipoclorito de sódio. O hipoclorito 
deve ser utilizado com ressalvas, pois concentrações mais altas de cloro 
ativo podem causar irritação e ressecamento do tecido do úbere, com pos-
síveis lesões à glândula. Agentes emolientes como glicerina, lanolina e óleos 
mineral ou vegetal devem ser adicionados às soluções, principalmente as 
utilizadas no pós-dipping, pois facilitam a adesão do principio ativo ao teto, 
servindo ainda para diminuir a irritação da pele do animal. As concentrações 
das soluções utilizadas no pré-dipping e no pós-dipping são diferentes, já 
que os objetivos de cada procedimento são distintos.

Comumente, a ordenha consome de cinco a sete minutos, entretanto 
alguns animais necessitam de mais ou menos tempo. O repasse (massagem 
no úbere após a ordenha, visando à retirada do leite residual) tem sido de-
saconselhado; este procedimento apenas causa danos ao tecido glandular. 
Se a quantidade de leite residual é grande, significa que algum problema 
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no procedimento de ordenha está ocorrendo, e as causas devem ser diag-
nosticadas e combatidas. 

Apesar de facilitar o manejo, por acalmar o animal, não é indicado 
fornecer alimento no momento da ordenha. Alguns produtores optam por 
essa prática por facilitar a diferenciação da quantidade de ração a ser 
fornecida, levando-se em consideração a produção de leite individual do 
animal. Porém, pode ocorrer eventual contaminação do ambiente e do leite 
por esse alimento, principalmente na ordenha manual. 

Na parte distal encontra-se o canal do teto, internamente revestido 
por um esfíncter muscular que se abre para a passagem do leite durante 
o processo de ordenha. Este esfíncter permanece aberto de 30 minutos 
a 2 horas após a ordenha. Por esta razão é sugerido colocar os animais, 
imediatamente após a ordenha, em um pátio ou curral limpo e fornecer 
alimento. Essa prática evita que eles deitem, diminuindo o risco de con-
taminação interna do teto via ascendente por microrganismos presentes 
no ambiente.

A ordenha diária deve seguir uma ordem predeterminada, chamada 
linha de ordenha. Esta ordem, estabelecida em relação a critérios de risco 
crescente, prioriza que não ocorra contaminação entre os animais. Por 
exemplo, se um animal com mastite é ordenhando logo no início do processo 
de ordenha, ocorrerá contaminação dos equipamentos de ordenha ou da 
mão do ordenhador. Posteriormente, o próximo animal a ser ordenhado 
poderá ser contaminado por estes microrganismos. 

A ordem da ordenha pode ser estabelecida da seguinte forma: 
1) animais sadios: ordenhar primeiramente as vacas de primeira cria, 
depois de segunda cria e assim por diante; 2) animais sadios que já 
apresentaram mastite: ordenhar de acordo com o histórico da doença 
(persistência, complexidade, repetição etc.); 3) animais com mastite e em 
tratamento: estes devem ser ordenhados separadamente, utilizando-se 
ordenha manual.

Em certas propriedades ainda é muito comum destinar o leite de ani-
mais com mastite e/ou em tratamento com antibióticos para a alimentação 
de bezerros. Porém esta prática está intimamente associada com a disse-
minação de microrganismos no ambiente, com a constante permanência 
de mastite clínica no rebanho, com a maior incidência de casos de mastite 
subclínica e com o aumento da resistência bacteriana. Além disso, o leite de 
animais com mastite apresenta alterações nutricionais que o torna deficiente 
para a alimentação de bezerros, principalmente com respeito à diminuição 
da concentração de proteína (PHILPOT; NICKERSON, 2002). É recomendado 
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o descarte desse leite, que deve ser realizado de forma cuidadosa para não 
contaminar o ambiente.

A realização periódica de controle leiteiro individual é uma impor-
tante ferramenta para determinar problemas na saúde do animal. Qualquer 
queda acentuada na produção pode indicar que o animal apresenta algum 
problema, sendo a mastite uma das principais causas de redução repentina 
do volume de leite produzido. 

Os pêlos do úbere e da vassoura da cauda do animal devem ser 
mantidos aparados, diminuindo a adesão de sujidades e fixação de micror-
ganismos. Mesmo em sistemas de ordenha mecânica, os animais devem ser 
adequadamente contidos, com a cauda presa para evitar movimentação. 
Alguns animais têm o costume de chutar o conjunto das teteiras, que pode 
cair na plataforma, muitas vezes sobre as fezes, contaminando a linha de 
leite devido à sucção dessas fezes pelo vácuo. Em certos casos, dependendo 
do grau de aptidão leiteira do animal, é necessário manter o bezerro próxi-
mo à vaca, para estimular a liberação do leite. Para isso, pode-se optar por 
manter os bezerros em um pequeno curral, lateralmente à sala de ordenha, 
possibilitando contato visual entre a mãe e a cria. Em situações em que seja 
necessária maior proximidade, é recomendado imobilizar completamente 
as patas do bezerro e deixá-lo tocando a vaca.

Principalmente na ordenha manual, o leite precisa ser filtrado antes 
de ser misturado ao leite de conjunto. Devem ser empregados filtros de 
aço inox ou de plástico, que são mais fáceis de higienizar. No decorrer da 
ordenha, tais filtros precisam ser limpos para garantir que não ocorrerá 
passagem de sujidades e microrganismos de um leite para outro. Filtros de 
pano não devem ser utilizados, pois são de difícil limpeza, além de reter 
grande quantidade de matéria orgânica e microrganismos.

É importante que o leite seja rapidamente resfriado após a ordenha, 
pois o frio age como agente inibidor do desenvolvimento de microrganismos. 
O método mais adequado é o uso de tanques de expansão, onde é possível 
resfriar o leite a temperaturas abaixo de 4oC, em um tempo inferior a três 
horas após a ordenha. A utilização de tanque de imersão ainda é permitida 
pela legislação, apesar de não ser tão eficiente com respeito à velocidade 
e manutenção do resfriamento.

Quando houver mistura do leite da segunda ordenha, o que é muito 
comum, a temperatura não deve ultrapassar 10oC, retornando a 4oC no 
máximo em duas horas (BRASIL, 2002).

A estocagem na fazenda precisa ser considerada como um ponto fun-
damental no controle da qualidade do leite, sendo este dependente de três 
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fatores: tempo de permanência do leite na propriedade, temperatura 
máxima aceitável e eficácia da limpeza e sanitização do equipamento 
de refrigeração. Após cada coleta de leite pelo caminhão, deve ser 
realizada uma perfeita limpeza do tanque de resfriamento, com mé-
todos e substâncias químicas adequadas. 

Para uma melhor conservação do tanque de resfriamento é 
necessário observar alguns cuidados básicos, tais como revisão 
da parte elétrica, limpeza semestral da unidade produtora de frio e 
limpeza rigorosa das superfícies, conexões, tubulações e mangueiras 
logo após a coleta do leite pelo caminhão. O tanque não deve atuar 
como agente de contaminação do leite, e sim como ferramenta na 
manutenção da qualidade do leite ordenhado.

O transporte do leite a granel vem aumentando ao longo do 
tempo, sendo observada uma diminuição acentuada no transporte 
em latões. Várias cooperativas só recebem leite transportado por 
caminhões-tanque isotérmicos, permitindo a utilização de latões 
apenas em casos de proximidade com o estabelecimento produtor. 
O transporte do leite granelizado representa uma evolução, ainda 
que atrasada no Brasil. Além de melhorar a qualidade do leite, por 
associar-se a técnicas de resfriamento mais eficientes, diminuiu os 
custos com transporte.

Também, para prevenir a contaminação por microrganismos, 
é fundamental retirar as fezes dos animais e depositá-las em local 
próprio e afastado. As fezes atraem grande quantidade de moscas, 
que carreiam microrganismos, assim a presença delas é um fator 
determinante na contaminação de equipamentos, utensílios e do 
próprio leite por microrganismos, que são transportados no corpo 
e nas patas destes insetos voadores. O funcionário designado para 
essa tarefa não deve realizar nenhuma atividade ligada à ordenha, 
para evitar contato com o leite ou utensílios empregados. Armadilhas 
específicas e o uso de substâncias químicas são ferramentas auxilia-
res que também podem ser utilizadas para diminuir a quantidade de 
moscas nas proximidades do local de ordenha.

Outro ponto importante é a forma de introdução de novos ani-
mais no rebanho, prática relativamente normal dentro de um sistema 
de produção leiteira. Em função da falta de espaço ou condições de 
manejo inadequadas, não é realizada a “quarentena” destes animais, 
que podem atuar como disseminadores de microrganismos e/ou 
patologias. O animal recém-chegado deve permanecer isolado, sob 
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observação por um certo intervalo de tempo, em um curral ou pasto, longe 
de vias de passagem dos outros animais da propriedade. É imprescindível 
seu exame por um médico veterinário, que pode ainda determinar a reali-
zação de provas laboratoriais ou prescrever medicamentos necessários.



v - programas de lImpeza e sanItIzação

O leite é considerado um excelente meio para o crescimento de micror-
ganismos, em virtude da composição nutricional (teor de lactose, proteínas 
etc.), pH próximo da neutralidade e alto teor de água livre, disponível para 
reações químicas, bioquímicas e para o metabolismo microbiano (VASAVA-
DA; COUSIN, 1993). Desta forma, muita atenção deve ser destinada às opera-
ções de limpeza na produção, dado que apenas com o controle sistemático 
é possível reduzir significativamente a presença de matéria orgânica e a 
contaminação do leite e dos produtos derivados por microrganismos. 

Os programas de limpeza e sanitização dos equipamentos e benfei-
torias devem ser apropriados, simples e de baixo custo. Na estruturação de 
um programa de limpeza eficiente é fundamental considerar alguns aspec-
tos, tais como: tipo e intensidade da sujidade, natureza da superfície a ser 
limpa, quantidade e qualidade da água disponível, método e substâncias 
aplicadas.

O componente encontrado em maior proporção nas soluções de lim-
peza é a água, que também age dissolvendo parte das sujidades presentes 
no ambiente. Um dos principais problemas em relação à água é a dureza, 
que está relacionada com a presença de sais inorgânicos, principalmente 
de cálcio e de magnésio. Estes sais interagem com os princípios ativos das 
soluções de limpeza e sanitização, diminuindo sua eficácia. Além disso, 
ocorre deposição desses sais nas superfícies dos equipamentos e utensílios, 
originando pontos com intenso acúmulo de matéria orgânica e fixação de 
microrganismos (ZALL, 1990). 

A água necessita apresentar certas características que viabilizam 
o emprego nas operações de limpeza e sanitização, destacando-se: a) ser 
livre de qualquer material em suspensão e apresentar-se clara e limpa; b) 
não apresentar sabor ou odor estranho; c) ter baixa dureza, ou seja, baixo 
teor de minerais, principalmente sais de cálcio e magnésio; d) ser isenta de 
microrganismos patogênicos ou deteriorantes e de substâncias tóxicas.

Outro fator que necessita ser considerado é a freqüência de execução 
da limpeza, que precisa ser específica a cada local e equipamento. Para o 
estabelecimento desta freqüência devem ser observados o número de ani-
mais, o volume de leite produzido e a velocidade em que sujidades aparentes 
tornam-se detectáveis. 

De acordo com a natureza do componente a ser removido, deve-se 
optar por diferentes tratamentos, que geralmente envolvem distintas subs-
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tâncias químicas e temperaturas específicas. Os componentes do leite que 
precisam ser retirados durante as lavagens são (VILELA; PINTO, 1994):

Proteínas: de difícil remoção, são insolúveis em água. A desnaturação a) 
causada pelo calor dificulta sua remoção;
Gorduras: insolúveis em água, solúveis em soluções alcalinas, b) 
também de difícil remoção. A temperatura elevada faz com que 
ocorra polimerização, dificultando ainda mais a remoção;
Açúcares: solúveis em água, de fácil remoção. Alta temperatura faz c) 
com que ocorra caramelização, dificultando a remoção; 
Sais: os sais monovalentes são solúveis em água e ácidos, os poliva-d) 
lentes são insolúveis em água e solúveis em ácido. 

O processo de limpeza e sanitização apresenta quatro etapas, com os 
seguintes procedimentos básicos: 

Pré-lavagem: caracterizada pelo emprego de água com temperatura 1) 
em torno de 38-40oC, para a retirada do material solúvel. Nesta fase 
ocorre também grande remoção de microrganismos por arraste, não 
devendo ser negligenciada;
Lavagem: aplicação de detergentes com características e função 2) 
específicas. Em estabelecimentos produtores de leite, os detergentes 
mais utilizados são alcalinos ou ácidos. Os alcalinos têm a função 
de auxiliar a remoção de gorduras e proteínas; os ácidos são empre-
gados para a remoção de minerais. Exemplos de princípios ativos 
em detergentes alcalinos: hidróxido de sódio, carbonato de sódio, 
monofosfato trisódico e polifosfatos. Exemplos de princípios ativos 
em detergentes ácidos: ácido fosfórico e ácido nítrico;
Enxágüe: realizado por meio da lavagem com água, de preferência 3) 
morna, sendo fundamental uma vez que resíduos de detergentes 
podem contaminar quimicamente o leite;
Sanitização: aplicação do princípio ativo antimicrobiano. Preferen-4) 
cialmente, deve ser realizada em duas etapas: após a limpeza e an-
tes de usar o equipamento. A solução mais utilizada é uma solução 
sanitizante de cloro (100-200mg por litro de água).

Existem soluções comerciais de detergentes que já possuem o agente 
sanitizante, que podem ser utilizadas sem problema. Porém, não é aconse-
lhável descartar a sanitização com o princípio ativo antimicrobiano antes 
da ordenha e depois da lavagem do equipamento. A preparação prévia dos 
locais, equipamentos e utensílios utilizados durante a ordenha, acompanhada 
de lavagem e o emprego de soluções sanitizantes são pontos essenciais para 
garantir a redução da contaminação do ambiente e do leite.
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Outra operação que necessita ser realizada obedecendo a critérios 
rigorosos é a preparação das soluções detergentes e sanitizantes. As soluções 
empregadas geralmente vêm prontas ou é necessário diluí-las com água. 
Neste caso, é muito comum ocorrer dois tipos de problemas em relação 
ao preparo das soluções: a) soluções muito diluídas, que são preparadas 
utilizando-se mais água do que o recomendado pelos fabricantes, em uma 
tentativa de diminuir os gastos e o custo. Porém, quando muito diluída, a 
solução perde a eficácia, não agindo corretamente; b) soluções muito con-
centradas, quando se busca uma alta concentração de um princípio ativo 
para alcançar maior efetividade. Porém, além da alta concentração não estar 
diretamente correlacionada com a eficácia, pode causar um desgaste mais 
rápido dos utensílios e equipamentos. 

Por essas razões, é indicado optar-se por soluções de fácil preparo, 
pois muitas vezes os funcionários responsáveis pela limpeza não são pessoas 
instruídas e podem colocar em risco a eficiência do processo e a própria 
saúde durante o preparo e manuseio das soluções. 

Todo equipamento necessário à proteção do funcionário necessita ser 
fornecido pelo proprietário (luvas, máscaras etc.), assim como lembretes 
sobre o que fazer em caso de emergência. É importante definir um programa 
de limpeza e manter as informações em locais de livre acesso, de preferência 
na forma de cartazes ou fichas de fácil linguagem e entendimento. O bom 
êxito de um programa de limpeza se baseia na efetividade e na aplicabilida-
de; deve-se, portanto, esclarecer os envolvidos quanto à importância dos 
hábitos de higiene pessoal, higiene dos equipamentos e utensílios e atenção 
em relação às substâncias e métodos utilizados.



vI - mIcrorganIsmos e o resfrIamento do leIte

Em função da natureza, composição, origem, forma de obtenção, manu-
seio e locais de produção, diferentes microrganismos podem ser encontrados 
no leite. Alguns com atividade deteriorante, caracterizada basicamente pela 
ação enzimática de seu metabolismo. Outros, apresentando diferentes níveis 
de patogenicidade, caracterizando risco para a saúde pública.

A contaminação inicial é fundamental na determinação da qualida-
de do leite de consumo ou de qualquer derivado lácteo. Quanto maior a 
contagem de microrganismos na matéria-prima, maiores serão as modifi-
cações nos constituintes do leite, assim como maior será a sobrevivência 
de microrganismos, mesmo após o tratamento térmico. Contudo, ações 
para melhorar a qualidade final do leite não devem ser baseadas apenas 
na redução da contaminação inicial, mas também em  se tentar diminuir a 
velocidade de crescimento dos microrganismos presentes. A refrigeração 
vem sendo utilizada para este fim, devendo ser aplicada imediatamente 
após a ordenha.

A quantidade e o tipo de microrganismo encontrado pode ser indício 
da qualidade sanitária do rebanho e das condições higiênicas na produção 
(FONSECA; SANTOS, 2004). Como medida preventiva, é indicado verificar 
por meio de testes laboratoriais a contagem e quais microrganismos estão 
presentes no leite e nos equipamentos.

Os microrganismos mais comuns e de maior significância envolvendo 
a qualidade do leite são as bactérias, mas também podem ser encontrados 
bolores, leveduras e vírus. Quando uma alta contagem bacteriana é en-
contrada, uma das principais suspeitas é a de que o processo de limpeza 
está sendo ineficiente ou mal realizado. Além disso, uma alta contagem de 
microrganismos pode estar associada a problemas de sanidade animal. 
Destacam-se os gêneros Pseudomonas, Arthrobacter, Bacillus, Serratia, Lac-
tobacillus, Streptococcus, Lactococcos, Flavobacterium, Corynebacterium, 
Micrococcus, Mycobacterium, Achromobacter, Alcaligenes, Enterobacter e 
Clostridium, como os principais grupos de bactérias de importância na de-
terioração do leite e derivados. A presença de microrganismos patogênicos, 
tais como Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria 
monocytogenes, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, também deve 
ser evitada ao máximo por meio de controle e monitoramento das condições 
produtivas (SPREER, 1991; VASAVADA; COUSIN, 1993).

A temperatura apresenta efeito fundamental na sobrevivência e no 
crescimento de microrganismos. As temperaturas de refrigeração emprega-
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das pelos estabelecimentos produtores variam de 4 a 7oC, respectivamente 
para tanques de expansão e tanques de imersão. O leite ao sair do úbere 
apresenta a temperatura entre 35 e 37oC (VEISSEYRE, 1988). Nesta ampla 
variação de temperatura os microrganismos apresentam diferentes compor-
tamentos em relação ao desenvolvimento e à velocidade de multiplicação. A 
manutenção do leite em temperaturas próximas à temperatura do ambiente 
(no Brasil tradicionalmente acima de 25oC) favorece a multiplicação de di-
versos microrganismos, que modificam as características normais e tornam 
o leite impróprio para a industrialização e o consumo.

Ainda em relação à temperatura, as bactérias comumente encontra-
das no leite podem ser classificadas em três grupos principais: mesófilas, 
termodúricas e psicrotróficas. As mesófilas se desenvolvem bem em tem-
peraturas na faixa entre 15 e 40oC e têm importância principalmente na 
acidificação do leite. Destacam-se bactérias dos grupos dos lactobacilos, 
estreptococos, lactococos e coliformes. As termodúricas representam risco, 
pois podem resistir ao tratamento térmico de pasteurização, uma vez que 
suportam temperaturas mais elevadas. Além disso, algumas apresentam 
a capacidade de produzir esporos (destacando-se os gêneros Clostridium 
e Bacilus). Já as bactérias psicrotróficas são capazes de se multiplicar em 
temperaturas abaixo de 7oC, independentemente da temperatura ótima de 
crescimento, geralmente próxima a 20oC (VASAVADA; COUSIN, 1993; SHAH, 
1994). Entretanto, essa classificação não impede que uma bactéria mesófila 
ou termodúrica seja psicrotrófica.

Com a melhoria do resfriamento na propriedade rural, em função 
das exigências da Instrução Normativa nº 51 em relação à temperatura de 
armazenamento e também devido à coleta a granel, o leite pode permanecer 
no estabelecimento produtor por até 48 horas em temperaturas em torno 
de 4oC, antes de ser coletado. A coleta a granel ou granelizada baseia-se no 
princípio de transportar o leite em caminhões isotérmicos até as indústrias, 
sendo este leite coletado diretamente dos tanques de expansão, que o man-
têm a temperaturas próximas a 4oC.

Durante o resfriamento ou transporte refrigerado, enquanto algu-
mas bactérias apresentam diminuição da velocidade de crescimento, as 
bactérias psicrotróficas são capazes de se multiplicar em grande número, 
predominando sobre as outras. Estes microrganismos são responsáveis pela 
produção de enzimas, que podem alterar as características sensoriais do 
leite e derivados, principalmente os produtos de vida útil estendida. Grande 
parte dos microrganismos psicrotróficos é destruída por tratamentos tér-
micos usuais, tais como a pasteurização, porém as enzimas produzidas são 
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muitas vezes termoresistentes, podendo resistir até mesmo ao tratamento 
ultra-alta temperatura (ZALL, 1990).

Os psicrotróficos encontram-se disseminados por toda a natureza, 
presentes no solo, na água, na vegetação e em menor proporção no ar. No 
leite, a principal fonte de contaminação é a ordenha realizada em condições 
precárias de higiene, com métodos inadequados de limpeza. Nestas condi-
ções, a proporção de psicrotróficos pode ser superior a 75% de toda a carga 
bacteriana presente. Além da presença destas bactérias indicar situações de 
falta de higiene na ordenha, também está intimamente associada à qualidade 
da água utilizada e ao tempo excessivo de estocagem refrigerada (FONSECA; 
SANTOS, 2004).

O gênero Pseudomonas é o mais comum e prejudicial, principalmente 
as espécies: P. fluorecens, P. putrefaciens, P. fragi e P. viscosa, que apresen-
tam rápido crescimento nas condições utilizadas para o armazenamento 
refrigerado de leite cru (VEISSEYRE, 1988). 

Não obstante algumas bactérias psicrotróficas serem patogênicas, a 
maior preocupação é devido à produção de enzimas, tais como proteases, 
lipases e fosfolipases. Contagens de psicrotróficos maiores que 1.000.000 
UFC/mL (unidades formadoras de colônias por mililitro) já acarretam 
defeitos no leite e nos produtos derivados, em função da grande quanti-
dade de enzimas produzidas (BRITO, 2004). Contudo, estes efeitos estão 
condicionados ao tipo de microrganismo presente, já que alguns são mais 
proteolíticos ou lipolíticos que outros. 

As proteases estão associadas à formação de sabor amargo, ao aumen-
to na viscosidade e à coagulação do leite, originando os defeitos conhecidos 
como geleificação e coagulação doce. Já as enzimas lipolíticas relacionam-se 
principalmente com alterações de sabor e aroma do leite, devido à libera-
ção de ácidos graxos e degradação da matéria lipídica. A utilização de leite 
com grande concentração de enzimas na elaboração de derivados reflete 
em baixo rendimento, do mesmo modo que as alterações presentes ocasio-
nam uma diminuição da qualidade durante o armazenamento (FONSECA; 
SANTOS, 2004). 

Igualmente, a presença destas enzimas na matéria-prima reflete em 
alterações de qualidade sensorial e das características de conservação dos 
produtos derivados. As enzimas lipolíticas estão associadas ao aparecimento 
de sabores estranhos e ranço em creme de leite, manteiga e queijos. As enzi-
mas proteolíticas originam, entre outros problemas, sabor amargo em queijos, 
dificuldade na coagulação do leite, diminuição do rendimento do queijo e má 
qualidade de iogurte por excesso de liberação de soro (FURTADO, 1990).
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Para diminuir a contaminação por microrganismos psicrotróficos é 
recomendado cuidado especial em relação à qualidade da água utilizada, 
limpeza de utensílios e equipamentos, evitando-se ainda acúmulo de poeira 
e sujidades nos locais de ordenha. A probabilidade de existirem pontos de 
contaminação nestes locais é muito grande, em função da presença de maté-
ria orgânica e fixação de microrganismos que ocorrem durante o processo de 
ordenha. Assim, é necessário que a limpeza e a sanitização dos equipamentos 
sejam periódicas, de acordo com um programa preestabelecido. 

Outro aspecto importante da presença de microrganismos no leite 
é a acidificação, que ocorre devido à ação do metabolismo de algumas 
bactérias, principalmente bactérias láticas. Estas degradam rapidamente a 
lactose em glicose e galactose, liberando ao final do processo uma grande 
quantidade de ácido lático. O leite ácido apresenta deficiência na resistência 
térmica, com precipitação de proteínas durante o aquecimento. A liberação 
de ácido lático faz com que o leite torne-se progressivamente mais ácido, 
impossibilitando sua utilização pela indústria. Outros microrganismos dete-
riorantes também têm a capacidade de utilizar a lactose, com liberação de 
ácido láctico e de outros componentes, relacionados principalmente com 
aroma e sabor, que descaracterizam o produto como um leite de qualidade. 
Destacam-se entre tais alterações: aumento de viscosidade, separação de 
fases, formação de gás, formação de cor e odor indesejáveis (HAMMER; 
BABEL, 1957).

A acidificação é freqüente em propriedades que têm dificuldade em 
resfriar o leite, apresentando, nestes casos, intensa correlação com a pre-
sença e multiplicação de bactérias láticas mesófilas, tais como espécies de 
Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp. e também bactérias 
do grupo dos coliformes. Mesmo com os padrões determinados pela Instru-
ção Normativa nº 51 (BRASIL, 2002) e as novas exigências para os métodos 
e temperaturas de resfriamento, diversas propriedades ainda não utilizam 
equipamentos de resfriamento adequados, apesar de muitas já possuírem 
tanques de resfriamento de expansão. Existe também a possibilidade de 
pequenos produtores utilizarem os tanques de resfriamento comunitário, 
onde o leite de produtores de uma determinada região é refrigerado e pos-
teriormente encaminhado para a indústria ou a cooperativa. Mas ainda é 
possível observar, principalmente em regiões mais pobres do Brasil, a uti-
lização de técnicas precárias de resfriamento. Distinguem-se, entre estas 
técnicas, o aproveitamento da passagem da água de rios para resfriar o leite 
ou a utilização de tanques de imersão, que, apesar de permitido, não é um 
método eficiente de resfriamento. 
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Igualmente, devido à falta de infra-estrutura nas diversas pequenas 
e médias propriedades, uma das dificuldades que alguns produtores ainda 
enfrentam é a falta de energia elétrica, impossibilitando o uso de sistemas 
de refrigeração mais eficientes. Ainda hoje, observa-se que a maioria das 
propriedades não apresenta estruturas corretas para se trabalhar com um 
alimento tão perecível como o leite. Essa incapacidade na organização de 
trabalho de algumas propriedades gera como conseqüências problemas na 
limpeza dos equipamentos e utensílios, técnicas incorretas de armazena-
mento e refrigeração e condições precárias de sanidade animal. 

A deficiência de higiene antes, durante e após o processo de orde-
nha está fortemente relacionada a contagens elevadas de microrganismos 
psicrotróficos, mesófilos, termodúricos e bactérias do grupo coliforme 
(BRITO, 2004). A presença desses microrganismos, a falta de infra-estrutura 
apropriada, a deficiência de conhecimento teórico, os problemas com a mão-
de-obra utilizada na atividade e a não-observação das condições básicas de 
higiene são os principais fatores responsáveis pela baixa qualidade do leite 
de alguns produtores do Brasil. 



vII - sanIdade anImal

A sanidade dos animais precisa ser acompanhada de forma integrada, 
por meio de programas profiláticos de controle de endo e ectoparasitoses, 
mastite, tuberculose, brucelose e febre aftosa, entre outras enfermidades. 
É fundamental também empregar-se programas adequados de manejo 
produtivo, nutricional e reprodutivo, além de se disponibilizar assessoria 
médico-veterinária efetiva em casos de emergência. 

É muito comum o produtor rural não associar diretamente a presença 
de carrapatos com prejuízos à produtividade do animal. Observa-se, entre-
tanto, que tanto a irritação causada pelos carrapatos quanto a possibilidade 
de transmissão de doenças são consideradas danosas à produção de leite. 
Torna-se imprescindível elaborar um esquema de combate estratégico a 
ectoparasitos, considerando a resistência natural dos animais, número de 
piquetes, resistência estabelecida a determinados princípios ativos, região, 
época do ano e quantidade de chuvas, entre outros aspectos.

O Serviço de Sanidade Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento estabelece formas de controle de zoonoses e as ações de-
vem seguir as indicações definidas pelos documentos legais vigentes para 
as regiões específicas e para as condições da criação. Já no RIISPOA, artigo 
nº 489, observa-se a obrigatoriedade de provas biológicas para diagnósticos 
de tuberculose e brucelose (BRASIL, 1952). Atualmente, a legislação vigen-
te preconiza que os animais devem ser certificados negativamente para 
estas doenças, de acordo com as normas e procedimentos de profilaxia 
estipulados pelo Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle 
e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (BRASIL, 2004). Tal pro-
grama tem como objetivo assegurar a execução das ações profiláticas, de 
diagnóstico, saneamento e vigilância ativa para o combate e erradicação 
destas enfermidades.

Outras doenças, além da brucelose e da tuberculose, tais como raiva, 
carbúnculo hemático e paratifo, igualmente necessitam ser controladas para 
o êxito da atividade leiteira (produção de leite ou venda de gado de leite), 
possibilitando o lucro do produtor e a segurança do consumidor.

É indicado realizar-se uma avaliação da sanidade do animal antes da 
ordenha; todo animal que apresente algum sinal clínico evidente ou algum 
distúrbio de comportamento deve ser separado e submetido a exames mais 
criteriosos por profissional competente. O leite de animais enfermos, sus-
peitos de estarem doentes ou em tratamento com medicamentos não deve 
ser misturado ao leite de conjunto da propriedade, evitando-se assim que 
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leite contaminado seja entregue à cooperativa. O período de carência dos 
medicamentos aplicados precisa ser respeitado, já que muitos deles possuem 
princípios ativos que inibem as culturas lácteas (bactérias selecionadas) 
utilizadas pelas indústrias na elaboração de produtos lácteos fermentados. 
Ademais, podem causar hipersensibilidade ou alergia nos consumidores 
e ainda ser responsáveis pelo aumento da resistência bacteriana. Toda 
medicação deve ser prescrita por médico veterinário, uma vez que o uso 
indiscriminado de certos princípios ativos pode causar problemas não só 
aos animais, mas também aos consumidores, às pessoas em contato com 
os animais e até mesmo ao meio ambiente. Para alguns medicamentos o 
período de carência é de até sete dias. Assim, verifica-se que é fundamental 
manter organizado um registro de tratamento por animal, possibilitando 
maior efetividade na observação do período de carência de medicamentos 
aplicados e no acompanhamento do tratamento. 

O controle apropriado da mastite também está relacionado com a 
diminuição do risco para o consumidor, visto que algumas bactérias causa-
doras de mastite também são patogênicas para o homem, destacando-se: 
Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Outros 
causadores de zoonoses encontrados no leite, mas que estão mais raramente 
associados com casos de mastites são: Leptospira spp., Listeria monocytoge-
nes, Bacillus cereus, Pasteurella multocida, Clostridium perfringens, Nocardia 
spp., Cryptococcus neoformans, Actinomycis spp., Campylobacter jejuni e 
bactérias do gênero Salmonella (BRAMLEY; McKINNON, 1990). 

Além da preocupação com relação à ocorrência de enfermidades e 
a presença de microrganismos, os produtores também devem perceber 
a importância das boas condições de alimentação, manejo reprodutivo e 
zootécnico para alcançar produtividade satisfatória por animal. Muitas 
vezes, produtores e tratadores desprezam o fato de que é necessário forne-
cer condições humanitárias para o animal, pois apenas assim será possível 
alcançar o máximo do potencial produtivo e a produção de leite será ade-
quada. Conforto, alimentação balanceada e técnicas de manejo apropriadas 
proporcionam condições ótimas para o animal apresentar um bom estado 
de saúde e evidenciar o máximo da aptidão leiteira.

Ainda relacionado com a sanidade animal, o emprego de programas 
de seleção genética, adaptados ao real interesse da propriedade, torna-se 
cada vez mais importante dentro de um sistema produtivo que prioriza a 
eficiência e a lucratividade. Conhecendo-se as características relacionadas 
à genética, é possível selecionar animais com maior resistência a doenças 
ou menor probabilidade de infestação por ectoparasitas. Também, a seleção 
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genética pode ser utilizada na definição dos objetivos da criação. Em deter-
minadas propriedades, pode ser mais lucrativo direcionar os cruzamentos 
visando à venda de futuras matrizes leiteiras do que explorar o potencial 
lucrativo pela venda exclusiva de leite. Atualmente, na maioria dos estabe-
lecimentos produtores de leite e nas condições produtivas encontradas no 
Brasil, tem-se optado por trabalhar com animais obtidos pelo cruzamento 
da raça Holandesa com animais indianos (preferencialmente Gir). Outros 
tipos de cruzamentos também têm sido utilizados, dependendo da disponi-
bilidade de material genético, região e clima, principalmente. Desta forma, 
consegue-se agregar características importantes das diferentes raças: 
produção de leite, maior resistência a doenças, rusticidade e adaptação às 
condições climáticas.

Dentro da pecuária leiteira moderna é fundamental estruturar progra-
mas aplicáveis de manejo nutricional, sanitário e produtivo, observando-se 
as reais condições da propriedade. Apenas desta forma a atividade trará 
lucros e o produtor terá estímulo financeiro para investir em qualidade. 



vIII – mastIte

A mastite é a inflamação da glândula mamária e representa uma séria 
preocupação dentro da cadeia produtiva de leite em função dos grandes 
prejuízos que causa, tais como modificação da qualidade e redução do 
volume produzido. É causada principalmente por microrganismos, porém 
outros agentes (ferimentos e agressões físicas ou químicas) também estão 
interligados ao desencadeamento da mastite. 

Os microrganismos mais relacionados à mastite são as bactérias, 
entretanto, bolores, leveduras e vírus têm sido reportados como agentes 
etiológicos da doença. Entre os agentes etiológicos mais comuns causadores 
de mastite, destacam-se: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, S. 
dysgalactiae, S. uberis e Escherichia coli.

A mastite ocorre quando os tetos dos animais são expostos a agentes 
que penetram no canal do teto e se desenvolvem nos tecidos da glândula 
mamária, causando reações inflamatórias, tais como edema, alteração da 
permeabilidade vascular e migração de células de defesa (FOOD AND AGRI-
CULTURE ORGANIZATION, 1989). A resposta inflamatória desenvolvida tem 
como objetivo neutralizar os agentes infecciosos e toxinas e permitir que a 
glândula se restabeleça (BRITO; BRITO; ARCURI, 2002).

Dependendo das vias de disseminação dos microrganismos, a mas-
tite é classificada como ambiental ou contagiosa. Mastite contagiosa é 
aquela na qual a disseminação se dá em virtude da contaminação entre os 
quartos do úbere de um animal ou entre animais. A contaminação ocorre 
principalmente durante a ordenha, devido à passagem de microrganismos 
pela mão do ordenhador e pelo equipamento de ordenha. Os mais impor-
tantes microrganismos causadores da mastite contagiosa são Streptococ-
cus agalactiae e Staphylococcus aureus. Já a mastite ambiental é aquela 
na qual os microrganismos encontram-se no ambiente em que o animal 
habita, infectando o úbere por meio de contato do animal com a fonte de 
contaminação. Diversos microrganismos estão associados com a mastite 
ambiental, tais como espécies de Streptococcus que não S. agalactiae, o 
grupo dos coliformes e Pseudomonas spp. As fontes de contaminação dos 
animais são diversas, das quais destacam-se: solo, água estagnada, fezes, 
lama, cama suja, resultando em grande dificuldade no controle (VASAVA-
DA; COUSIN, 1993). 

No desenvolvimento da mastite, as células epiteliais secretoras de 
leite vão progressivamente perdendo a capacidade de produção, o que está 
diretamente relacionado com a severidade da infecção, tipo de microrga-
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nismo invasor e sanidade do animal. Assim, um dos maiores prejuízos da 
ocorrência de mastite na propriedade é a diminuição acentuada do volume 
de leite produzido. 

O risco epidemiológico da ocorrência maciça de mastite em nossos 
rebanhos leiteiros é a eliminação constante no meio ambiente de microrga-
nismos, que contaminam o ambiente e disseminam ainda mais a doença. 
Além de representar uma fonte de contaminação por microrganismos para 
o homem, alguns patogênicos e/ou produtores de toxinas, a mastite causa 
profundas alterações na composição e no perfil dos constituintes normais 
do leite. Estas alterações ocorrem, sobretudo, como conseqüência da per-
da da funcionalidade das células secretoras, em função da modificação da 
permeabilidade vascular em resposta ao processo inflamatório, devido ao 
aumento da presença de enzimas do organismo e da resposta do hospedeiro 
à ação invasiva dos microrganismos. 

Em relação às principais modificações dos constituintes do leite, 
observam-se (HAMMER; BABEL, 1957; FURTADO, 1990; PHILPOT; NICKER-
SON, 2002):

Proteína: os teores de caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobu-a) 
lina (proteínas sintetizadas na glândula mamária) tendem a diminuir; 
os teores de soroalbumina bovina e imunoglobulinas (proteínas que 
vêm do sangue) aumentam;
Gordura: às vezes a proporção de gordura encontra-se ligeiramente b) 
mais baixa, devido à lesão das células. Em outras vezes, encontra-
se mais elevada, em conseqüência da redução do volume de leite 
produzido;
Lactose: diminuição na síntese, com redução de até 10%; c) 
Sais minerais: significativo aumento do teor de cloretos (NaCl) e d) 
redução no teor de potássio, fósforo e cálcio;
Enzimas: os teores de plasmina, catalase, fosfatase alcalina e xantina e) 
oxidase aumentam. Teor mais alto de catalase está associado com 
alta contagem de leucócitos e teor mais alto de plasmina relaciona-se 
com maior proteólise da caseína;
Acidez e pH: o valor do pH aumenta (geralmente para 6,9 e 7,2) e f) 
a acidez titulável é diminuída; estas alterações ocorrem devido à 
passagem direta de componentes com características alcalinas 
do sangue para o leite, uma vez que a permeabilidade vascular 
apresenta-se modificada, além da modificação dos componentes 
do leite.
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A qualidade dos produtos derivados é alterada quando se utiliza leite 
de animais com mastite. As alterações bioquímicas e na proporção dos 
componentes, as modificações das características sensoriais, o aumento 
da concentração de enzimas e o aumento do número de microrganismos 
contaminantes dificultam os processos de elaboração, além de reduzir a 
qualidade nutricional, alterar as propriedades sensoriais e diminuir a vida 
útil dos derivados lácteos. 

Entretanto, a mastite não causa prejuízo apenas por diminuir a 
quantidade e a qualidade do leite produzido. Em muitos casos, o prejuízo 
se estende, uma vez que o animal apresenta diminuição do seu potencial 
produtivo por perda irreversível da capacidade das células secretoras, que 
são progressivamente substituídas por tecido fibroso. O descarte do leite 
dos animais em tratamento é obrigatório, já que além de não ser permitida a 
entrega de leite de animais com mastite, a presença de antibióticos é passível 
de punição. O descarte prematuro, a necessidade de reposição de animais 
e expressivos gastos com medicamentos podem ser citados como outros 
prejuízos advindos da ocorrência de mastite.

O controle da doença é um dos principais fatores que precisam ser 
levados em consideração quando se deseja produzir um leite de alto padrão 
de qualidade e aceitação, visando não apenas ao mercado nacional, mas 
também ao internacional. Para isso, deve-se entender que a mastite é mais 
que uma doença: é o reflexo de um ciclo de ações errôneas e estratégias 
malsucedidas que culminam na enfermidade do animal, e que podem afetar 
todo o rebanho. Por exemplo, o grande confinamento de animais aumenta 
consideravelmente o risco de disseminação de microrganismos, devido à 
aglomeração e exposição dos animais a ambientes de risco, com alta carga 
de microrganismos e acúmulo de sujidades na cama (FONSECA; SANTOS, 
2004). Para um controle efetivo da mastite devem ser postas em prática ações 
corretivas, que vão além do tratamento dos animais afetados. No geral, duas 
abordagens necessitam ser destacadas: 

Tratamento do animal doente: de caráter emergencial, devendo ser 1) 
realizado com a medicação adequada, pelo tempo correto e sob 
supervisão de um médico veterinário; 
Prevenção: ações com resultado a médio ou longo prazo, sendo 2) 
uma etapa importante na redução da ocorrência de infecção ou 
reinfecção. Manejo adequado de ordenha, monitoramento da sani-
dade da glândula mamária, observação das condições de higiene e 
tratamento intramamário com antibiótico no período seco, entre 
outros aspectos.  
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O aparecimento de casos de mastite está associado com a pene-
tração de microrganismos no canal do teto, principalmente durante a 
ordenha ou logo após, com posterior multiplicação no interior da glândula 
mamária. Após a invasão, o animal pode ou não desenvolver o quadro de 
mastite, o que depende de uma série de fatores, tais como estado fisio-
lógico, idade, número de lactações do animal e tipo de microrganismo. 
Alguns animais conseguem debelar a infecção, não apresentando sinais 
da enfermidade.

A mastite se apresenta basicamente em duas formas: clínica e sub-
clínica. Apesar da forma subclínica não ser observada facilmente, já que o 
úbere não aparenta nenhum sinal clínico de inflamação e a secreção láctea 
apresenta-se aparentemente normal, pode ser diagnosticado um aumento na 
contagem de células somáticas e no número de microrganismos e diminuição 
do volume de leite produzido, além de alterações bioquímicas (BRAMLEY; 
McKINNON, 1990). Em virtude do caráter silencioso, a mastite subclínica 
representa um sério problema à pecuária leiteira, pois, além do prejuízo pela 
diminuição na produção, os animais afetados servem de reservatório e via 
de disseminação no ambiente, aumentando a incidência da doença. Assim, 
é importante detectar a mastite subclínica rapidamente, evitando futuros 
comprometimentos.

A forma clínica pode ser detectada mais facilmente, inclusive pelo exa-
me visual do úbere do animal, uma vez que provoca alterações na glândula 
mamária. Pode, ainda, ser confirmada por testes de campo e análises labo-
ratoriais simples. A coadura do leite e o teste da caneca de fundo preto são 
métodos fáceis, pouco dispendiosos e práticos para evidenciar alterações 
no leite, tais como grumos de pus ou caseína coagulada, sangue e alterações 
na coloração.

O diagnóstico clínico da mastite é caracterizado pelo exame do úbere 
e dos tetos. Neste procedimento, realizando-se palpação e exame visual, 
detecta-se a presença de injúrias nos tetos, assimetria entre os quartos, 
calor e rubor, aumento de sensibilidade, presença de edema e de secreções, 
atrofia, formação de abcessos e/ou nódulos fibróticos, linfonodos supra-
mamários infartados, entre outros aspectos. Na maioria das vezes, o leite 
apresenta-se visualmente alterado, sendo detectada a presença de grumos, 
coágulos, pus ou sangue. Já a mastite subclínica necessita de métodos mais 
criteriosos para sua detecção. Técnicas como o California Mastits Test (CMT), 
o Wisconsin Mastits Test (WMT) e a contagem de células somáticas são as 
mais empregadas atualmente. 
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O California Mastits Test é um teste simples e de baixo custo, sendo 
uma forma de estimar o número de células somáticas. Baseia-se na utiliza-
ção de um reagente (detergente aniônico adicionado de corante), que em 
contato com o material nucléico das células presentes no leite induz a um 
aumento progressivo da viscosidade e formação de gel, dependendo do 
número de células presentes (PHILPOT; NICKERSON, 2002). Quando o leite 
possui uma baixa quantidade de células somáticas, não ocorre o aumento 
da viscosidade nem precipitação e o resultado é negativo. Quanto maior a 
presença de células, maior a viscosidade e a espessura do gel formado, sendo 
o resultado avaliado em escores, que variam de traços (leve formação de 
gel) a + (fracamente positivo), ++ (reação positiva) e +++ (reação fortemente 
positiva).

A contagem de células somáticas é uma das formas mais eficientes 
de avaliar a sanidade do rebanho em relação à ocorrência de mastite. 
Células somáticas são compostas por dois grupos específicos (PHIL-
POT; NICKERSON, 2002): 1) células de descamação: são consideradas 
normais e se apresentam em menor quantidade. Advêm da descamação 
e regeneração celular normal do tecido epitelial do úbere e ductos; 2) 
células de defesa: são células de resposta do organismo a condições de 
agressões, tais como inflamações ou presença de microrganismos. No 
úbere normal encontram-se as seguintes formas celulares, nas seguintes 
proporções: macrófagos: 60%; linfócitos: 25% e neutrófilos  polimorfonu-
cleados: 15%.

As células de defesa encontram-se em elevada concentração em ca-
sos de inflamações do tecido da glândula mamária e atravessam as células 
secretoras pelas membranas basal e lateral, passando para o leite que se 
encontra no lúmen dos alvéolos, sendo utilizadas como índice para a de-
terminação de problemas nos animais ou em rebanhos (LEE; WOODING; 
KEMP, 1980). Mesmo em leite obtido de animais sadios, que não apresentam 
mastite, pode ser observada uma contagem de células somáticas de apro-
ximadamente 200 mil células/mL (HARMON, 1994). A contagem de células 
somáticas em animais sadios varia de acordo com o estágio de lactação, 
idade da vaca, estações do ano, condições de estresse, porção da ordenha, 
entre outros fatores.

Diferentes bactérias estão relacionadas à mastite, com diferentes sin-
tomas, período de duração, formas de tratamento aplicado e prognósticos 
de cura. Em alguns casos, a contagem de células somáticas não se encontra 
muito alterada e nem é observada uma queda acentuada na produção de 
leite. Em outros, ocorre uma marcante redução do volume de leite produzido 
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logo nos primeiros dias do curso da doença. Entre as bactérias causadoras 
de significativas perdas econômicas, destacam-se: Staphylococcus aureus, 
Mycoplasma bovis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Actino-
bacillus pyogenes, Corynebacterium spp. e bactérias do grupo dos coliformes 
(PHILPOT; NICKERSON, 2002).

Detectada a mastite é primordial definir qual o melhor tratamento a 
ser utilizado. Em situações específicas, o descarte do animal é o mais acon-
selhado, devendo ser observadas a idade, a produtividade, a severidade e 
a recorrência dos casos de mastite. No geral, é recomendado o descarte 
de animais com mastite crônica ou que apresentam mastite recorrente, 
que é tratada, porém retorna nas lactações subseqüentes. O tratamento 
de mastite clínica durante a lactação deve ser feito de forma específica, se 
possível baseado na identificação dos microrganismos-alvo, utilizando-se 
exames microbiológicos e antibiograma para detectar a sensibilidade real 
do microrganismo ao princípio ativo. Assim, é possível alcançar uma alta 
eficiência do tratamento, sem maiores perdas por utilização de tratamentos 
indevidos.

Uma das formas mais preconizadas é o tratamento profilático de 
mastite no período seco, para todos os animais da propriedade. Assim, 
alcança-se uma expressiva diminuição da contaminação ambiental, de 
casos de mastite subclínica e também uma diminuição do número de 
microrganismos presentes no leite (BRAMLEY; McKINNON, 1990). A 
despeito do custo, o tratamento durante o período seco apresenta uma 
maior efetividade, atuando no úbere quase em repouso e permitindo o 
emprego de princípios ativos mais persistentes e maior concentração de 
medicamentos.

Diversos programas para o tratamento de animais com mastite são 
empregados nas propriedades leiteiras, geralmente baseados em terapia 
de vaca seca, tratamento dos casos clínicos e descarte dos animais cro-
nicamente infectados. Seja qual for o método utilizado, é fundamental sua 
correta utilização, sem interrupções no tratamento, nem alterações nos 
medicamentos e sempre com a orientação de um médico veterinário. En-
tretanto, para a efetividade de qualquer tratamento é muito importante a 
detecção precoce da mastite.

A adoção de um programa de prevenção é a etapa mais importante 
para reduzir os casos de mastite no rebanho, além de diminuir a mastite 
subclínica e a disseminação de microrganismos no meio ambiente. 

Ações simples como realização de controle leiteiro periódico, 
desinfecção do teto antes e após a ordenha, manutenção das orde-
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nhadeiras e equipamentos de ordenha, cuidados com o meio ambien-
te e manutenção da qualidade nutricional do alimento fornecido aos 
animais são pontos fundamentais que se relacionam com a melhoria 
da qualidade na produção leiteira, por redução dos diversos tipos  
de mastite.



IX - traBalhadores e manIpuladores: conscIentIzação

Para alcançar efetividade nos programas de melhoria da qualidade 
do leite é fundamental um trabalho de conscientização e capacitação dos 
trabalhadores e manipuladores de leite. Contudo, muitas vezes, dá-se 
pouca ou nenhuma atenção ao treinamento adequado destes funcionários, 
pondo-se em risco todos os cuidados referentes à obtenção do leite no 
estabelecimento.

É muito comum designar pessoas sem instrução para executar a 
ordenha. Geralmente é uma atividade com baixa remuneração, sendo um 
trabalho difícil e cansativo, pois exige muito do funcionário. Por outro lado, é 
importante que a ordenha ocorra de forma adequada, que as ferramentas de 
controle e monitoramento da qualidade sejam empregadas e que todo o pro-
cesso seja avaliado criticamente para a verificação de erros ou problemas. 

Às vezes, torna-se difícil exigir que o ordenhador trabalhe com hi-
giene, pois, em muitos casos, ele não tem uma conduta de higiene pessoal 
estabelecida. Devemos estimular a busca por conhecimento, responder 
adequadamente às indagações, promover palestras técnicas, disponibilizar 
material teórico específico de fácil entendimento e ensinar, com paciência e 
humildade, conceitos básicos de higiene. Estes são alguns passos que podem 
ser dados para melhorar a interação do funcionário em relação à produção 
de leite, além de colaborar para seu próprio engrandecimento pessoal. 

Contudo, para garantir que o funcionário atue com a higiene necessá-
ria, é fundamental disponibilizar as ferramentas adequadas. Ou seja, fornecer 
condições apropriadas de trabalho. Uniformes limpos e confortáveis, sanitá-
rios equipados, equipamentos e utensílios em boas condições de utilização, 
construções e estruturas das benfeitorias condizentes com a atividade, subs-
tâncias químicas próprias para limpeza, e principalmente, acesso irrestrito 
à informação; estes são os preceitos básicos que necessitam ser colocados 
à inteira disposição dos indivíduos relacionados à atividade.  

Com a orientação técnica adequada e o fornecimento de condições 
apropriadas de trabalho é possível aprimorar as condições produtivas, mes-
mo sem grandes custos com investimento tecnológico. Visitas de técnicos 
da área agrícola, de médicos veterinários e de pessoas envolvidas com a 
atividade podem estimular os funcionários em relação a uma atitude mais 
positiva e interessada na busca por qualidade dentro da propriedade.

É fundamental que os responsáveis pela ordenha e pelo manejo dos 
animais entendam e assumam a responsabilidade dos seus atos. Uma forma 
prática e eficiente de incentivar o funcionário a agir com higiene é a distri-
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buição de prêmios e vantagens, de acordo com a melhoria da qualidade 
do leite produzido sob sua responsabilidade.  Até mesmo um elogio é uma 
forma positiva de valorização profissional, devendo ser feito sempre que for 
justo. Alguns proprietários rurais estão consolidando parcerias com seus 
funcionários, em que parte do lucro advindo da maior qualidade do leite é 
repartida, estimulando o funcionário a trabalhar com atenção e buscar a 
melhoria das condições higiênicas e a sanidade animal.

As cooperativas e indústrias também têm papel fundamental no trei-
namento de ordenhadores, por meio da estruturação de palestras e cursos 
e pelo emprego de programas de pagamento por qualidade do leite. 

A capacitação da mão-de-obra envolvida com a cadeia de leite é primor-
dial para a segurança e qualidade do leite produzido, e deve ser incentivada 
por proprietários, cooperativas e indústrias.



X – vInte e cInco passos para a ordenha hIgIênIca

Estruturar apropriadamente as benfeitorias para facilitar o manejo dos 1. 
animais e propiciar melhor limpeza do ambiente.
Manter os pastos limpos, sem arbustos, pedras, troncos, restos de cercas, 2. 
ou qualquer material que possa causar lesões no úbere.
Evitar acúmulo de fezes e materiais orgânicos nas proximidades do local 3. 
de ordenha.
Prevenir a contaminação do leite, seja química, por antibióticos, pesticidas 4. 
e substâncias químicas, ou física, por sujidades ou outras partículas, ou 
microbiológica, por bolores, leveduras, vírus ou bactérias.
Diminuir ao máximo a contaminação ambiental, principalmente da sala de 5. 
ordenha e proximidades.
Controlar a sanidade dos animais, seguindo as determinações de profis-6. 
sionais competentes. 
Limpar e sanitizar adequadamente todos os utensílios e materiais que en-7. 
tram em contato com o leite.
Padronizar os procedimentos operacionais de ordenha, de forma simples 8. 
e eficaz.
Capacitar adequadamente os funcionários na ordenha higiênica e no manejo 9. 
dos animais.
Combater insetos, roedores e evitar a presença de outros animais nos 10. 

locais de ordenha (gatos, cachorros, galinhas, pombos etc.).
Avaliar cuidadosamente os animais antes e depois da ordenha.11. 
Observar as condições da ordenha mecânica, tais como: dimensionamento, 12. 

velocidade de pulsação e fluxo do vácuo, acúmulo de resíduos, durabilidade 
dos materiais e limpeza do equipamento.
Trabalhar com água, abundante e de qualidade, sem contaminação micro-13. 

biológica ou química.
Evitar qualquer situação de estresse para o animal.14. 
Seguir uma linha de ordenha pré-definida.15. 
Realizar a lavagem dos tetos do animal, usando toalhas de papel descar-16. 

táveis para secá-los.
Realizar testes de forma rotineira para a detecção precoce da mastite 17. 

(controle leiteiro, caneca telada de fundo preto, California Mastits Test e 
contagem de células somáticas).
Imergir os tetos antes e depois da ordenha em soluções adequadas, nas 18. 

concentrações corretas e durante o tempo indicado.
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Estabelecer e seguir adequadamente os programas de controle de 19. 
mastite.

Realizar o tratamento das vacas com antibiótico no período seco.20. 
Descartar animais com processos infecciosos crônicos.21. 
Executar adequadamente a filtração do leite, utilizando materiais especí-22. 

ficos, limpando o material filtrante utilizado.
Assegurar as condições de resfriamento do leite, observando a tempera-23. 

tura e o tempo adequados.
Fornecer nutrição adequada para o animal evitando desnutrição e queda 24. 

de imunidade.
Oferecer ração após a ordenha, para impedir que o animal se deite.25. 



conclusões

No Brasil, a obtenção de leite de melhor qualidade não é impossível, 
apesar das condições precárias que certas propriedades apresentam. Tal-
vez, o mais difícil não seja identificar os problemas, mas sim discernir as 
melhores soluções e colocá-las em prática. É fundamental o envolvimento 
de todos os relacionados à atividade. Proprietários, tratadores, ordenha-
dores, carreteiros, técnicos, veterinários e funcionários das cooperativas 
são os principais responsáveis pela qualidade da matéria-prima que chega 
à indústria. O controle da qualidade físico-química, microbiológica e sen-
sorial é essencial para agregação de valor comercial e atender os anseios 
do mercado. Diversas ações podem ser colocadas em prática, levando-se 
em consideração que o controle de qualidade do leite inicia-se antes do 
processo de ordenha. A sanidade animal, o manejo higiênico e os cuidados 
na ordenha, na refrigeração e no transporte e a capacitação da mão-de-obra 
são importantes para a produção de leite de qualidade. Cada propriedade 
é unidade produtiva diferente, assim, todos os aspectos que se relacionam 
com a produção de leite devem ser analisados minuciosamente.
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Anexo

TAbelA 1 – DocumenToS relAcionADoS à quAliDADe Do leiTe

Tipo Número Data Publicação Ementa

Instrução Normativa 46 24/10/2007 Adota o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leites Fermentados, anexo à presente 
Instrução Normativa. 

Instrução Normativa 45 24/10/2007 Adota o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Azul, na forma do Anexo à presente 
Instrução Normativa. 

Instrução Normativa 44 03/10/2007

Aprova as diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção da Febre Aftosa, constante do Anexo I, e 
os Anexos II, III e IV, desta Instrução Normativa, a serem observados em todo o Território Nacional, com 
vistas à implementação do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), 
conforme o estabelecido pelo Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 

Instrução Normativa 28 14/06/2007 Aprova o Regulamento Técnico para fixação de Identidade e Qualidade de Composto Lácteo. 
Instrução Normativa 27 14/06/2007 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Leite em Pó Modificado. 
Instrução Normativa 26 15/06/2007 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Leite Aromatizado. 

Instrução Normativa 14 03/05/2007
Aprova os Métodos Analíticos Físico-Químicos para Detecção da Maltodextrina em Leite, em 
conformidade com o Anexo desta Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados nos 
Laboratórios Nacionais Agropecuários. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.
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Tipo Número Data Publicação Ementa

Instrução Normativa 69 15/12/2006
Institui critério de avaliação da qualidade do leite in natura, concentrado e em pó, reconstituídos, com 
base no método analítico oficial físico-químico denominado “Índice CMP”, de que trata a Instrução 
Normativa nº 68, de 12 de dezembro de 2006. 

Instrução Normativa 68 14/12/2006
Oficializa os Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos, 
em conformidade com o anexo desta Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados nos 
Laboratórios Nacionais Agropecuários. 

Instrução Normativa 41 28/11/2006 Aprova os “Critérios Específicos para o Credenciamento e Monitoramento de Laboratórios de 
Diagnóstico da Brucelose Bovina e Bubalina”. 

Portaria 289 23/10/2006
Submete à consulta pública, por um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa que visa aprovar o Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade de Leite Aromatizado. 

Portaria 288 23/10/2006
Submete à consulta pública, por um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa que visa aprovar o Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade de Complemento Lácteo. 

Portaria 287 23/10/2006
Submete à consulta pública, por um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa que visa aprovar o Regulamento Técnico de Identidade e 
Qualidade de Leite em Pó Modificado. 

Portaria 13 09/01/2006 Cria a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados. 
Instrução Normativa 22 25/11/2005 Aprova o Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto de Origem Animal embalado. 
Instrução Normativa 16 24/08/2005 Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebida Láctea. 

Instrução Normativa 20 12/09/2005 Aprova os Procedimentos para Operacionalização do Cadastro Sanitário de Estabelecimentos de 
Criação de Caprinos e Ovinos. 

Portaria 71 23/09/2004
Submete à consulta pública, por um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa que visa aprovar o Regulamento Técnico De Identidade E 
Qualidade De Bebidas Lácteas. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.
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Tipo Número Data Publicação Ementa

Instrução Normativa 6 12/01/2004 Aprova o Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose Animal. 

Instrução Normativa 75 30/10/2003 Aprova o Regulamento Técnico para Seleção, Projeto, Fabricação e Manutenção de Tanques 
Isotérmicos Destinados à Coleta e ao Transporte de Leite e Derivados Fluidos. 

Instrução Normativa 62 18/09/2003 Oficializa os Métodos Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de 
Origem Animal e Água. 

Resolução 9 29/05/2003 Aprova o Manual de Auditoria do Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal – SIPA, em 
anexo. 

Resolução 10 28/05/2003

Institui o Programa Genérico de PROCEDIMENTOS – PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL – 
PPHO, a ser utilizado nos Estabelecimentos de Leite e Derivados que funcionam sob o regime de 
Inspeção Federal, como etapa preliminar e essencial dos Programas de Segurança Alimentar do tipo 
APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). 

Resolução 8 17/04/2003
Visando intensificar o combate às fraudes econômicas praticadas em produtos de lacticínios, o Serviço 
de Inspeção de Leite e Derivados – SELEI – coordenará as ações de colheita e remessa de amostras 
de produtos lácteos. 

Instrução Normativa 22 02/05/2003
Oficializa os Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos, para Controle de Leite e Produtos Lácteos, 
em conformidade com o anexo desta Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados no 
Sistema de Laboratório Animal do Departamento de Defesa Animal. 

Portaria 4 28/02/2003

Submete à consulta pública, por um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa e anexos referentes ao regulamento técnico de identidade 
e qualidade de produtos lácteos desidratados com adições e ao regulamento técnico de identidade e 
qualidade de composto alimentar à base de leite. 

Resolução 2 20/11/2002 Estabelece critérios para o uso da indicação “Longa Vida” na rotulagem de produtos lácteos submetidos 
a tratamento térmico pelo processo UHT. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.



73
72

M
arco A

ntonio S
loboda C

ortez
Q

ualidade do leite: boas práticas agropecuárias e ordenha higiênica
73

72
M

arco A
ntonio S

loboda C
ortez

Q
ualidade do leite: boas práticas agropecuárias e ordenha higiênica

Tipo Número Data Publicação Ementa

Instrução Normativa 59 06/11/2002
Aprova o Estatuto do Conselho Consultivo e o Regimento da Rede Brasileira de Laboratórios de 
Controle da Qualidade do Leite – RBQL, instituída por meio da Instrução Normativa nº 37/2002 – 
MAPA, de 18 de abril de 2002.

Portaria 49 23/09/2002

Submete à Consulta Pública pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa que trata do Regulamento Técnico para Seleção, Projeto, 
Fabricação e Manutenção de Tanques Isotérmicos Destinados à Coleta e ao Transporte de Leite e 
Derivados Fluidos. 

Instrução Normativa 51 20/09/2002
Aprova os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo 
B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e o Regulamento Técnico da Coleta 
de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel. 

Portaria 45 09/09/2002
Submete à Consulta Pública por um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta 
Portaria, o Projeto de Instrução Normativa, que aprova o Regulamento Técnico de Pasteurizadores 
Lentos para Leite e Derivados. 

Instrução Normativa 53 19/08/2002 Aprova o Regulamento Técnico para Fabricação, Funcionamento e Ensaios de Eficiência de Tanques 
Refrigeradores de Leite a Granel, conforme consta dos Anexos desta Instrução Normativa. 

Instrução Normativa 48 14/08/2002 Aprova o Regulamento Técnico de Equipamentos de Ordenha de Dimensionamento e 
Funcionamento. 

Instrução Normativa 37 19/04/2002
Institui a Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite, com o objetivo de realizar 
análises laboratoriais para fiscalização de amostras de leite cru, recolhidas em propriedades rurais e 
em estabelecimentos de laticínios. 

Instrução Normativa 24 09/04/2002 Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Regional do Norte ou Queijo 
Tropical de Uso Industrial. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.
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Tipo Número Data Publicação Ementa

Portaria 4 30/08/2001

Submete à Consulta Pública, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação 
desta, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos Desidratados com 
Adições e o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Produtos Lácteos Fluidos com 
Adições, em conformidade com os Anexos I e II desta Consulta Pública. 

Instrução Normativa 30 16/07/2001
Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Manteiga da Terra ou Manteiga 
de Garrafa; Queijo de Coalho e Queijo de Manteiga, conforme consta dos Anexos desta Instrução 
Normativa. 

Instrução Normativa 53 04/01/2001 Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo “Petit Suisse”. 

Resolução 7 02/01/2001 Oficializa os Critérios de Funcionamento e de Controle da Produção de Queijarias, para seu 
Relacionamento junto ao Serviço de Inspeção Federal. 

Resolução 5 27/11/2000 Oficializa os “Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) de Leites Fermentados”, 
Instrução Normativa 37 08/11/2000 Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite de Cabra. 
Instrução Normativa 36 08/11/2000 Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebidas Lácteas. 

Resolução 4 05/07/2000 Institui o produto denominado “Manteiga Comum”, para comercialização exclusiva no território nacional, 
que deverá atender, provisoriamente, às seguintes especificações de qualidade. 

Resolução 2 25/05/2000 Dispõe sobre Rotulagem de Leite e Produtos Lácteos de indústrias de laticínios sob Serviço de Inspeção 
Federal. 

Instrução Normativa 11 10/09/1999 Estabelece critérios para os Programas Institucionais do Governo Federal, financiados com recursos 
do Tesouro Nacional, que incluam a distribuição de leite em pó. 

Instrução Normativa 7 19/05/1999 Estabelece as normas de produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, identificação e de 
certificação da qualidade para os produtos orgânicos de origem vegetal e animal. 

Portaria 46 16/03/1998
Institui o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC a ser implantado, 
gradativamente, nas indústrias de produtos de origem animal sob o regime do serviço de inspeção 
federal – SIF, de acordo com o manual genérico de procedimentos. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.



75
74

M
arco A

ntonio S
loboda C

ortez
Q

ualidade do leite: boas práticas agropecuárias e ordenha higiênica
75

74
M

arco A
ntonio S

loboda C
ortez

Q
ualidade do leite: boas práticas agropecuárias e ordenha higiênica

Tipo Número Data Publicação Ementa

Portaria 372 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Margarina. 

Portaria 370 08/09/1997 Aprova a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade 
do Leite U.H.T (U.A.T). 

Portaria 369 08/09/1997 Aprova a Inclusão de Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração no Regulamento Técnico para Fixação de 
Identidade e Qualidade de Leite em Pó. 

Portaria 366 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Massa para elaborar Queijo 
Mozzarella(Muzzarella ou Mussarela). 

Portaria 365 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tandil. 

Portaria 364 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Mozzarella 
(Muzzarella ou Mussarella) . 

Portaria 363 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Pategrás Sandwich 
. 

Portaria 362 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tybo. 
Portaria 361 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Tilsit. 
Portaria 360 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Danbo. 
Portaria 359 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade do Requeijão ou Requesõn. 
Portaria 358 08/09/1997 Fixação de identidade e qualidade do queijo prato. 

Portaria 356 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Processado ou 
Fundido, Processado Pasteurizado e Processado ou Fundido U.H.T (U.A.T). 

Portaria 355 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo em Pó. 
Portaria 354 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Doce de Leite. 

Portaria 353 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Parmesão, 
Parmesano, Reggiano, Reggianito e Sbrinz. 

Portaria 352 08/09/1997 Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Queijo Minas Frescal. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.
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Decreto 2244 05/06/1997
Altera dispositivos do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprovou o Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, alterado pelos Decretos nº 1.255, de 25 
de junho de 1962, nº 1.236, de 2 de setembro de 1994, e nº 1.812, de 8 de fevereiro de 1996. 

Resolução 
Mercosul 1

http://extranet.
agricultura.

gov.br/sislegis-
consulta/

Aprova o “regulamento técnico mercosul de identidade e qualidade do queijo parmesão, parmesano, 
reggiano, reggianito e sbrinz”, que consta em anexo e é parte integrante da presente resolução. 

Resolução 
Mercosul 145

http://extranet.
agricultura.

gov.br/sislegis-
consulta/

Aprova o Regulamento Técnico MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Queijo Minas Frescal. 

Resolução 
Mercosul 138

http://extranet.
agricultura.

gov.br/sislegis-
consulta/

Dispõe sobre a inclusão de coadjuvantes de tecnologia/elaboração no regulamento técnico para fixação 
de identidade e qualidade do leite em pó. 

Resolução 
Mercosul 137

http://extranet.
agricultura.

gov.br/sislegis-
consulta/

Regulamento Técnico MERCOSUL de Identidade e Qualidade de Doce de Leite. 

Resolução 
Mercosul 83

http://extranet.
agricultura.

gov.br/sislegis-
consulta/

Aprova o Regulamento Técnico do Mercosul de Identidade e Qualidade do Queijo Prato, que figura no 
Anexo e forma parte da presente Resolução. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.
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Resolução 
Mercosul 84

http://extranet.
agricultura.

gov.br/sislegis-
consulta/

Revoga a Res. Nº 31/93 do GMC “Regulamento Técnico MERCOSUL de Identidade e Qualidade do 
LEITE EM PÓ “. 

Portaria 14 26/04/1996 Cria a Comissão de Desenvolvimento Tecnológico e Fomento da Produção Leiteira. 
Portaria 146 11/03/1996 Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos. 

Decreto 1812 09/02/1996
Altera dispositivos do Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprovou o Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, alterado pelo Decreto nº 1.255, de 25 
de junho de 1962. 

Portaria 101 17/08/1993

Aprova e oficializa os métodos analíticos para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes 
– métodos microbiológicos (anexo) determinando seu emprego em todas as atividades desenvolvidas 
pela rede oficial do sistema coordenado pela Coordenação Geral de Laboratório Animal – CGLA do 
Departamento de Defesa Animal – DDA. 

Portaria 124 24/09/1991

Aprova os Métodos Analíticos Qualitativo e Quantitativo de Detecção de Soro em Leite, constituindo-
se em Métodos Físico-Químicos, em anexo, que com esta estabelece e oficializa, determinando seu 
emprego em todas as atividades desenvolvidas pela rede oficial do sistema coordenado pela Divisão 
de Laboratório Animal – DLA, do Departamento Nacional de Defesa Animal – DNDA. 

Portaria 45 15/10/1986 Aprova as Normas técnicas em anexo, referentes a execução do Serviço de Controle Leiteiro em 
Bovídeos. 

Portaria 51 07/02/1986 Dispõe sobre a instituição do Plano Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos de 
Origem Animal – PNCRB. 

Portaria 16 17/02/1986 Aprova as Normas para Elaboração de Leite Pasteurizado Reconstituído. 

Portaria 5 14/03/1983 Aprova os Critérios de Inspeção do Leite e Produtos Lácteos, em estabelecimentos de laticínios 
registrados no Serviço de Inspeção Federal/SIPA – MA. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.
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Portaria 1 13/10/1981 Aprova os Métodos Analíticos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes, 
constituindo-se em Métodos Microbiológicos e Métodos Físicos e Químicos 

Decreto 75773 27/05/1975 Altera o Decreto nº 66.183, de 5 de fevereiro de 1970, que dispõe sobre a comercialização do leite 
cru. 

Portaria 75 05/03/1975 Regimentos Internos do Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

Decreto 73474 18/01/1974
Dispõe sobre a transformação da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Departamento 
Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal, altera os Decretos nºs 68.593 e 68.594, de 6 de 
maio de 1971 e dá outras providências. 

Decreto 66183 06/02/1970 Regulamenta o Decreto-lei nº 923, de 10 de outubro de 1969, que dispõe sobre a comercialização do 
leite cru. 

Decreto-Lei 923 13/10/1969 Dispõe sobre a comercialização do leite. 

Decreto 39093 04/05/1956 Altera o Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, que aprovou o Regulamento da Inspeção Industrial 
e Sanitária de Projetos de Origem Animal. 

Decreto 30691 07/07/1952 Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em: 16 dez. 2007.



Este livro foi composto na fonte ITC Cheltenhan, corpo 10.

impreso na Flama Ramos Acabamento e Manuseio Gráfico, 

em papel off-set 90g. (miolo) e Cartão Supremo 250g (capa),

 produzido em harmonia com o meio ambiente.

Esta edição foi impressa em junho de 2008.

Tiragem 500 exemplares


	CAPA
	Introdução
	I - O que é qualidade do leite cru?
	II - O que é ordenha higiênica?
	III - Como alcançar os padrões de qualidade recomendados?
	IV - Boas práticas agropecuárias
	V - Programas de limpeza e sanitização
	VI - Microrganismos e o resfriamento do leite
	VII - Sanidade animal
	VIII – Mastite
	IX - Trabalhadores e manipuladores: conscientização
	X – Vinte e cinco passos para a ordenha higiênica
	Conclusões
	Referências
	Anexo

