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Resumo - A qualidade do leite vem sendo cada vez mais exigida pelo consumidor, sendo de suma importância 

conhecer as características microbiológicas que irão influenciar na composição final dos produtos lácteos. Com 

isso, objetivou-se avaliar a qualidade do leite cru e resfriado produzido no município de Alegre/ES em 2010. 

Foram coletadas amostras de leite do tanque de expansão de 20 propriedades para a realização de análises de 

contagem bacteriana total (CBT), contagem de células somáticas (CCS) e presença de resíduo de antibiótico e, 

amostras de água para análises microbiológicas. Verificou-se que 80% das propriedades apresentaram limites 

aceitáveis para a CCS, enquanto que para a CBT, apenas 55%. Constatou-se que 20% das propriedades 

apresentaram resíduos de antibióticos no leite, 72,2% das amostras possuíam coliformes totais e 38,9% 

coliformes termotolerantes. Notou-se que existem falhas na cadeia produtiva, demonstrando a necessidade de 

incentivo e suporte técnico aos produtores para melhor adequação as exigências da IN n.51/2002 do Ministério 

da Agricultura do Brasil. 
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Abstract - The concerning of milk´s quality has been greater by consumers what makes also important the 

knowledge of microbiological features that will influence the final composition of milk products. The purpose of 

this work is to avaliate the quality of raw and cold milk produced in the district of Alegre, Espírito Santo State, 

in 2010. Samples of milk were collected from a tank that had milk from 20 farms to do Total Bacterial Count 

(TBC), Somatic Cell Count (SCC) and presence of residues of antibiotics analysis. Samples of water for 

microbiological analysis were taken. Eighty (80)% of farms had acceptable limits for SCC and only fifty five 

(55)% for TBC. Twenty (20)% of the farms showed residues of antibiotics in milk, seventy two point two 

(72,2)% of water samples had total coliforms and thirty eight point nine (38,9)% had thermotolerant coliforms. 

Failing in the productive chain were noticed, showing the necessity of improving quality and technical support 

for farmers to follow Brazilian legislation (IN 51/2002) from the Ministry of Agriculture, Cattle and Supply 

improving milk´s quality. 
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INTRODUÇÃO 

Localizado na região sul capixaba, o município de Alegre conta com uma população 

rural bastante influente na economia do estado, produzindo mais de 529 mil litros de leite por 

ano, composta principalmente por agricultura do tipo familiar
[1]

. 

A contaminação por microrganismos resulta na alteração do sabor do produto pela 

degradação de proteínas, carboidratos e gorduras, depreciando a qualidade do leite
[2-3]

. A 

qualidade da água utilizada na higienização dos tetos e dos equipamentos de ordenha também 

é um fator que deve ser analisado para garantir a qualidade do leite
[4]

. 

A contaminação do leite pode ocorrer antes de sair do animal (em casos de doenças 

infecciosas) ou devido a falhas de higienização
[4]

. A qualidade do leite cru, segundo a IN 

51/2002 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasileiro (MAPA) são 

avaliados pela análise laboratorial da contagem de células somáticas (CCS), contagem 

bacteriana total (CBT), resíduos de antimicrobianos, dentre outros. 



 

 

 É importante impedir a contaminação inicial do leite, pois os microrganismos causam 

degradação dos nutrientes, diminuindo assim, o rendimento dos subprodutos lácteos. Além 

disso, a presença de antimicrobianos interfere tanto no processamento do produto como na 

saúde do consumidor. A principal causa da contaminação do leite por antibióticos é o seu uso 

indiscriminado e inadequado nos tratamentos das enfermidades dos animais, sendo este 

excretado no leite
[5]

.  

 Dessa forma, objetivou-se avaliar a qualidade do leite cru e resfriado produzido no 

município de Alegre/ES em 2010. 

 

METODOLOGIA 

 Foram coletadas amostras de leite do tanque de expansão de 20 propriedades no 

município de Alegre/ES em 2010, para análise de CCS, CBT e resíduos de antimicrobianos. 

Em cada propriedade, foram coletados dois frascos, devidamente esterilizados, de 50 mL de 

leite. As amostras foram acondicionadas em caixas isotérmicas com gelo e conduzidas ao 

Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal (LIPOA) no Centro de Ciências 

Agrárias, UFES, onde foi feita a análise de CCS, através do kit SomatCell®; resíduo de 

antibiótico, por meio de kit[6] comercial ECLIPSE 50® e CBT.  

Foi coletada uma amostra de 50 mL da água utilizada em cada propriedade para a 

realização de análise microbiológica, para detecção de coliformes totais e termotolerantes, por 

meio de kit comercial RIDA COUNT E. coli/ Coliform®, sendo realizada, antes da coleta, a 

desinfecção do ponto de coleta (torneira e/ou mangueira) com álcool 70%.  

A amostra de água foi acondicionada em frasco estéril e posteriormente, colocadas em 

caixa isotérmica com gelo e conduzida ao laboratório.O trabalho deve ser totalmente digitado 

em fonte Times New Roman. Esta diretriz inclui, portanto, o título do trabalho, autores, 

filiação e endereços, títulos de seções e legendas de figuras e tabelas, além do texto normal do 

trabalho. O texto deve ser digitado com alinhamento justificado. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que 80% das propriedades apresentaram limites aceitáveis pela Instrução 

Normativa n.51/2002 do MAPA para a CCS, enquanto que para a CBT, apenas 55%. Essa 

diferença pode ser acarretada, provavelmente, devido a falta de higiene dos equipamentos de 

armazenamento do leite, podendo gerar uma contaminação pós-ordenha[7].  

Constatou-se que 20% das propriedades apresentaram resíduos de antibióticos no leite. 

A presença de antibiótico no leite pode causar problemas para a saúde pública, uma vez que 

estas substâncias não são eliminadas pelo tratamento térmico do leite, sendo encontrada em 

algumas regiões do país mesmo após o processamento[8-9] Para as análises da água verificou-

se que, 72,2% das amostras possuíam coliformes totais e 38,9% coliformes termotolerantes, 

no entanto, a água pode ser uma fonte de contaminação para as mãos do ordenhador e dos 

equipamentos de armazenamento do leite, conforme Dürr[4].  

Muitas propriedades apresentaram água fora dos padrões de potabilidade, mostrando a 

baixa infraestrutura para armazenamento e tratamento da água por parte dos produtores.  

 

CONCLUSÕES 

 Considera-se assim, a necessidade de assistência técnica aos produtores do município de 

Alegre/ES e incentivo por parte das cooperativas de leite visando à melhoria da qualidade do 

leite e a rentabilidade da propriedade. 
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