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INFLUÊNCIA DO TRANSPORTE A GRANEL SOBRE A 

QUALIDADE DO LEITE DA FAZENDA À INDUSTRIA 

 

RESUMO 

 

O leite coletado na fazenda é transportado e armazenado em tanque isotérmico cuja 

função é minimizar as perdas de temperatura e qualidade dos parâmetros físico-

quimicos e microbiológicos durante o transporte até a indústria. No entanto, fatores 

como a higienização do interior do tanque isotérmico e mangotes de coleta, bem 

como o tempo de rota, taxa de ocupação do tanque e temperatura de coleta, podem 

influenciar na multiplicação bacteriana, e promover a perda da qualidade do leite 

durante o percurso. Objetivou-se identificar os fatores que comprometem a 

qualidade do leite da fazenda até a chegada ao laticínio. Foram selecionadas três 

rotas distintas de coleta a granel, na região norte do Espírito Santo para 

monitoramento. Foram realizadas coletas de leite em cada uma das rotas em três 

períodos distintos, nos meses de agosto, setembro de 2017, totalizando 182 

amostras de leite na fazenda. Também foram coletadas amostras de leite após a 

chegada ao laticínio. As amostras de leite da fazenda e do compartimento do 

caminhão foram analisadas quanto a sua composição (proteína, gordura, lactose, 

sólidos totais, sólidos desengordurados, caseína), contagem de células somáticas e 

contagem bacteriana total. Entre as amostras coletadas de leite na fazenda, 85% 

(n=155) atendem aos padrões de contagem bacteriana total do leite de 300.000 

UFC/mL quanto a IN 62/2011.Na análise de regressão multivariada, 86,72% das 

variáveis analisadas explicam a elevação de contagem bacteriana do leite no 

percurso (P< 0,01). O aumento do número de produtores na rota (R2=38,54%), 

higiene do mangote (R2= 52,86%), taxa de ocupação do caminhão (R2= 64,84%), 

higiene no rotor (R2= 70,23%), contagem bacteriana na fazenda (R2= 73,76%), 

temperatura que o leite chega a indústria (R2= 75,44%), contagem bacteriana no 

registro de saída do leite (R2= 80,03%) e temperatura do leite na fazenda (R2= 

86,72%) foram os fatores mais relevantes. Por sua vez, a contagem bacteriana 

inicial baixa na fazenda, contribuiu para que a elevação da contagem bacteriana 

total na rota fosse controlada. Assim, mudanças nos padrões de coleta do leite na 

fazenda e procedimentos operacionais na indústria mostram-se necessários a fim 

de reduzir o impacto destes fatores sobre a qualidade final do leite que chega à 

indústria.  

 

Palavras-chave: Contagem bacteriana total. Laticínio. Logística. Qualidade. 

Tanque-isotérmico.   
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INFLUENCE OF BULK TRANSPORT ON MILK QUALITY 

FROM FARM TO DAIRY 

 

ABSTRACT 

The milk collected in farm is transported and stored in a milk bulk truck 

whose function is to minimize the losses of temperature and quality of the physical-

chemical and microbiological parameters during the transportation to the industry. 

However, factors such as hygienization of the interior of milk bulk truck and 

collection hoses, as well as route time, bulk occupancy rate and collection 

temperature, may influence bacterial multiplication, and promote the loss of milk 

quality during storage. route. The objective was to identify the factors that 

compromise the milk quality of the farm until the arrival to the dairy. Three distinct 

bulk collection routes were selected in the northern region of Espírito Santo for 

monitoring. Milk collections were carried out on each of the routes in three 

different periods, in August, September and October 2017, totaling 182 samples. 

of milk on the farm. Simultaneously, milk samples were collected upon arrival to 

the dairy. The milk samples from the farm and the truck compartment were 

analyzed for their composition (protein, fat, lactose, total solids, defatted solids, 

casein), somatic cell count and total bacterial count. 85% of the analyzed samples 

IN 62/2011. In the multivariate regression analysis, 86.72% of the varisables 

analyzed explained the increase of milk bacterial count in the course (P <0.01). 

The increase in the number of producers on the route and failures in the hygiene 

of the trucks were the most relevant factors, however, the initial low bacterial count 

on the farm contributes to the CBT's elevation in the route being controlled. Thus, 

it is necessary to change the patterns of milk collection on the farm and operational 

procedures in the industry, seeking to reduce the impact of these factors on the 

quality of milk that reaches the industry. 

 

Keywords: Dairy. Logistic. Quality. Total bacterial count. 
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1. INTRODUÇÃO 

O leite é um alimento nobre, com inúmeras qualidades nutricionais, 

presente na alimentação humana de todas as idades seja na forma in natura ou 

através de seus derivados. Proveniente da ordenha de vacas sadias em lactação, o 

leite é um alimento perecível que precisar ser refrigerado imediatamente após sua 

obtenção, a fim de evitar proliferação de microrganismos indesejáveis. Para que a 

conservação do leite ordenhado na fazenda seja adequada, deve-se adotar práticas 

higiênico-sanitárias na sala de ordenha e no manuseio dos utensílios utilizados na 

atividade, evidenciando a reponsabilidade do produtor para que a indústria de 

lácteos adquira matéria-prima de qualidade.  

A normativa 62/2011 estabeleceu parâmetros máximos para a qualidade do 

leite na fazenda produtora (MAPA, 2011). No entanto, não estabeleceu padrões 

mínimos de contagem bacteriana total para o leite que chega ao laticínio. O leite 

pode sofrer alterações físico-químicas e microbiológicas ainda no seu transporte 

para a indústria.  

A coleta de leite no Brasil é realizada mediante caminhões providos de 

tanques isotérmicos que acondicionam o leite do trajeto da fazenda à indústria. 

Este modelo permite que leite com qualidade variável se misture ao longo das 

coletas, podendo assim, aumentar a contagem bacteriana do leite do somatório dos 

produtores.  

A coleta a granel, trouxe benefícios à indústria, de forma que o leite 

acondicionado pelo período máximo de 48 horas em tanques resfriadores na 

fazenda, permitem a economia com custos logísticos. 

O modelo de coleta a granel no Brasil ainda necessita de atenção por parte 

da indústria, pois a manutenção da qualidade na fazenda não é suficiente para 

garantir que o leite chegue adequado no laticínio. O  tempo de rota e condições de 

higienização do tanque isotérmico e acessórios também devem ser  considerados 

a fim de obter leite granelizado com baixa contagem bacteriana.  Portanto, 

identificar os gargalos da coleta a granel, se faz necessário para buscar soluções 

para a melhoria da qualidade do leite no Brasil. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 

Analisar a qualidade do leite na fazenda bem como as variações dos 

parâmetros de qualidade após o percurso da fazenda até a indústria. 

 

2.2. Específicos  

 

Monitorar as condições de higiene dos caminhões e seu efeito sobre a 

contagem bacteriana total do leite durante o percurso; 

Verificar o efeito do tempo de rota sobre a proliferação de microrganismos 

que interferem na qualidade do leite; 

Avaliar o efeito da mistura de leite com qualidade variável sobre o leite total 

no tanque isotérmico do caminhão coleta a granel; 

 Verificar atendimento aos parâmetros estabelecidos na IN 62/2011 no que 

se refere à gordura, proteína, contagem de células somáticas e contagem bacteriana 

total do leite fornecido à indústria. 

Verificar se há influência da variação na temperatura do leite durante o 

percurso sobre a perda de qualidade do leite durante o percurso. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

No Brasil a produção de leite tem grande importância na economia, segundo 

os dados do último censo agropecuário divulgado, a pecuária de leite está presente 

em 40% das propriedades rurais do país (IBGE, 2006). Em 2016, a captação de 

leite pela indústria, teve queda de 3,7% em relação ao ano anterior, movimentando 

23,2 bilhões de litros, sendo considerada a segunda maior queda consecutiva do 

recebimento de leite anual pela indústria, segundo a Pesquisa Trimestral do Leite, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Figura 1) (IBGE, 

2017). Se comparando o 1º Semestre de 2017, e o mesmo período do ano anterior 

o Brasil teve um aumento de 3,6% na captação de leite, movimentando nos 6 

primeiros meses de 2017 11,5 bilhões de litros, no entanto no Estado do Espírito 
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Santo neste mesmo período houve declínio de 4,6% no recebimento de leite pela 

indústria, isto pode ser reflexo da descapitalização do produtor rural e abandono 

da atividade como consequência da grave crise hídrica enfrentada pelo estado 

(IBGE, 2017). 

 

Figura 1- Aquisição Anual de Leite no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa 

Trimestral do Leite, 2005-2016. 

 

Muitas indústrias de laticínios vêm trabalhando com capacidade de 

produção ociosa devido à baixa oferta de leite para industrialização, sendo 

necessário maior eficiência para conseguir manter a operação. Em decorrência de 

mudanças no agronegócio, as indústrias buscam por maior competitividade e 

assertividade com objetivo de oferecer produtos com maior qualidade ao mercado 

consumidor. Verifica-se que a estratégia de armazenamento e coleta do leite in 

natura, por parte das indústrias de processamento e beneficiamento, alterou-se e 

investimentos foram feitos, tanto pelos produtores rurais quanto pelas indústrias, 

observando-se que o leite é armazenado em tanques de resfriamento em 

temperaturas até 4°C, por um período máximo de 48 horas e a coleta é realizada a 

granel em caminhões tanque, a fim de reduzir custos logísticos de armazenagem e 

transporte e preservar a qualidade da matéria prima (MARTINS et al.,2004). 

A implantação do sistema de coleta de leite a granel no Brasil, teve como 

aliado o Programa Nacional de Qualidade do Leite (PNQL), instituído pelo 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA (BRASIL, 2002). Os 
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principais objetivos do programa estão relacionados à melhoria da qualidade do 

leite e seus derivados, segurança alimentar e promoção de competitividade dos 

produtos lácteos em novos mercados. 

 

3.1. Coleta de leite a granel 

 

No sistema de granelização, a coleta de leite é realizada na fazenda 

diretamente em tanques resfriadores, dispensando o uso de latões para coleta do 

leite. A coleta a granel é feita em caminhões onde o leite cru resfriado é 

acondicionado em tanques de inox isotérmicos até a realização da descarga na 

plataforma de recepção de leite do laticínio (BIRD, 1993; AZEVEDO, 1996). O 

tanque possui divisões internas e é acoplado a caminhões, que através de bomba 

de sucção transfere o leite do resfriador da fazenda para o tanque de transporte. 

Possui também dispositivo para descarga do leite no laticínio (TEIXEIRA e 

RIBEIRO,2006).  

A coleta de leite cru resfriado a granel teve início no ano de 1939 nos 

Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, na Califórnia (DA SILVA, 

2000). Ao final da década de 50, todo o leite dos Estados Unidos era coletado 

através do sistema a granel (BRANDÃO, 1998) e nas décadas posteriores outros 

países adotaram a granelização, iniciando na Inglaterra na década de 70 e na 

Argentina no final da década de 80 (SANT´ANNA, 2000). No Brasil, a 

granelização se iniciou na segunda metade da década de 90, expandindo-se 

rapidamente por todo território nacional (MARTINS, 2004).  

O sistema tem como base a conservação do leite mantendo-o a baixas 

temperaturas, no máximo 4°C, por até 48 horas antes de ser transportado para a 

indústria (FERREIRA e SANTOS, 2010). Desta forma, um caminhão pode coletar 

leite de diversas fazendas permitindo o aumento de percurso e também volume de 

leite coletado, possibilitando assim redução de custos relativos ao frete (DE 

SOUZA, 2006). 

De acordo com a Instrução Normativa 62 (BRASIL, 2011): 

O processo de coleta de Leite Cru Refrigerado a Granel consiste em 

recolher o produto em caminhões com tanques isotérmicos construídos 
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internamente de aço inoxidável, através de mangote flexível e bomba 

sanitária, acionada pela energia elétrica da propriedade rural, pelo 

sistema de transmissão do próprio caminhão, diretamente do tanque de 

refrigeração por expansão direta (BRASIL, 2011). 

No Brasil, para o transporte de leite da fazenda às plantas de recepção de 

leite, são utilizados tanques com capacidade de 8 a 15 mil litros de leite, que podem 

ter um, dois ou três compartimentos. O volume de capitação pode ser aumentado 

caso o caminhão seja acoplado a um reboque, possibilitando o armazenamento de 

mais 15 mil litros. 

No anexo VI da Normativa 62, o Ministério da agricultura pecuária e 

abastecimento (MAPA) estabelece condições para coleta do leite cru refrigerado e 

seu transporte (BRASIL, 2011). Alguns itens merecem destaque e serão abordados 

abaixo: 

 

3.1.1. Instalações  

 

O tanque de refrigeração deve ser abrigado em local especifico, seguro, e 

de fácil acesso ao caminhão coletor. Com adequadas condições de higiene, e que 

haja fornecimento de água potável de boa qualidade para higienização do próprio 

tanque resfriador e também dos utensílios utilizados na coleta do leite pelo 

caminhão transportador. Se necessário realizar a cloração da água para limpeza e 

sanitização do tanque resfriador. Além de possuir iluminação natural e/ ou artificial 

adequadas (BRASIL,2011). 

 

3.1.2. Equipamentos de Refrigeração 

 

Os tanques de refrigeração devem ter capacidade mínima conforme o 

regime de coleta do leite a granel. Os tanques de refrigeração direta, devem ter 

capacidade de atingir a temperatura de 4°C no tempo máximo de 3 horas após o 

fim da ordenha. O motor do resfriador deve ficar alojado em local arejado. Os 

tanques de refrigeração devem obedecer ao regulamento técnico especifico 

(BRASIL,2011).  
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O leite antes de ser coletado deve ser armazenado e refrigerado em tanques 

isotérmicos fabricados de aço inoxidável ou outro material aprovado pelo serviço 

de inspeção federal. Os tanques refrigeradores são projetados de forma que o fundo 

expande o gás de resfriamento para que não haja congelamento das laterais. Devem 

ser adquiridos de empresas idôneas e possuir capacidade para acomodar quatro 

ordenhas e mais uma ordenha como margem de segurança para acomodar o leite 

em caso de aumento de produção (TEIXIERA e RIBEIRO, 2006). 

A homogeneização do leite é realizada pelo agitador que possui pás 

acionadas por um pequeno motor, possuindo também saída com válvulas, motor, 

compressor, termostato e acessórios elétricos. Os tanques refrigeradores podem ser 

do tipo cilíndricos ou horizontais. No Brasil os tanques cilindros são mais 

utilizados por produtores de todas as faixas de produção assim como em produtores 

em grupo, a sua limpeza é realizada manualmente. Os tanques horizontais, 

geralmente são utilizados em fazendas com grandes volumes de leite e muitos 

possuem sistema de lavagem automática (SILVESTRE E BASTOS, 2000). 

 

3.1.3. Caminhões com tanque isotérmico para coleta de leite a granel 

Os tanques devem ser providos de mangueira atóxica, com superfície 

interna lisa, especificas para contato com alimentos. Devem possuir caixa térmica 

que possibilite o armazenamento de amostras à temperatura máxima de 7°C para 

envio ao laboratório. Além de local para guarda de utensílios utilizados na coleta, 

dispositivo para guarda e proteção da ponteira, da conexão e régua de medição do 

leite. A limpeza e sanitização deve ser obrigatória após cada descarregamento 

(BRASIL,2011). 

 

3.2. Qualidade do leite na fazenda  

O leite considerado de boa qualidade é descrito como oriundo da ordenha 

completa e ininterrupta, de vacas sadias, descansadas e alimentadas 

adequadamente, com adequada higiene (BRASIL, 2011). 

A contaminação inicial do leite cru é o principal fator responsável pela 

manutenção da qualidade de produtos lácteos, visto que certos microrganismos são 

capazes de dobrar a população a cada 20 ou 30 minutos (GUERREIRO et al., 
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2005). Esta carga bacteriana inicial diz respeito a três fatores principais, primeiro 

a higiene de utensílios e equipamentos que possuem contato direto com o leite, 

segundo é referente à higiene durante a ordenha, envolvendo desde local de 

ordenha até o procedimento utilizado realizado para limpeza dos tetos antes da 

ordenha, o terceiro fator e menos frequente está diretamente relacionado à 

ocorrência de mastites causadas bactérias da espécie Streptococcus agalactae que 

quando presente pode estar em grandes concentrações no leite das vacas doentes 

(MURPHY e BOOR, 2000); (MACHADO e CASSOLI, 2016). 

Em 2002, a criação da Normativa 51 foi o ponto inicial para melhoria da 

qualidade, atuando desde o produtor rural, até a indústria. Porém para acompanhar 

as mudanças mundiais do mercado, em 2011 foi publicado e está em vigor a 

Instrução Normativa Nº 62 substituindo a normativa anterior, e no ano de 2016 

sofreu uma prorrogação nos objetivos a serem alcançados em 2016 para o ano de 

2018, conforme mostra a Tabela 1: 

 

Tabela 1- Parâmetros de qualidade estabelecidos para leite cru refrigerado segundo a 

Normativa 62/2011 para as regiões Sul, Sudeste e Centro- Oeste. 

Período  01/07/2008 a 

31/12/2011 

01/01/2012 a 

30/06/2014 

01/07/2014 a 

30/06/2018 

A partir de 

01/07/2018 

CBT (UFC/mL) 750.000 600.000 300.000 100.000 

CCS (cels./mL) 750.000 600.000 500.000 400.000 

 

Para a regiões Norte e Nordeste, ficou estabelecido a prazo de mais um ano 

com relação aos vencimentos decretados para as demais regiões. 

A aplicação de boas práticas na ordenha, independente do sistema de 

ordenha manual ou mecânica, resulta em redução média de 87% da contagem 

bacteriana do leite refrigerado na propriedade (VALLIN et al., 2009) De acordo 

com Pinto et al. (2006), o trabalho continuado em quesitos referentes a correta 

higienização durante a ordenha, cuidados com os equipamentos e sanitização dos 

utensílios previnem a contaminação e crescimento bacteriano no leite, resultaria, 

consequentemente, na redução de problemas tecnológicos e econômicos na 

indústria de lácteos.  
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3.3. Coleta de leite na fazenda  

A coleta do leite pode ser realizada pelo próprio motorista do caminhão, 

devidamente uniformizado e treinado para tal função. Pois cabe a ele rejeitar o leite 

que não atender as especificações necessárias (BRASIL, 2011). O profissional que 

realizará a coleta, deve aferir a temperatura e rejeitar leite que estiver com 

temperaturas superiores a 7ºC. Ser capaz também de identificar a presença de 

odores e alterações de coloração do leite, além de verificar a acidificação antes da 

coleta (CERQUEIRA et al., 2010). 

Dentre as atividades realizadas pelo motorista da coleta, inicia-se com a 

determinação do volume de leite através da conversão da medida da régua do 

tanque. Verificação da temperatura do tanque, homogeneização do leite, análise de 

alizarol para verificação de acidez do leite, e coleta de amostras de leite, para o 

laboratório realizar pesquisa de contaminantes, fraudes, além de contagem 

bacteriana, contagem de células somáticas, e constituintes do leite, gordura, 

proteína e lactose (SILVESTRE e BASTOS, 2000). 

A coleta de leite deve ocorrer em sistema fechado. O tempo entre o início 

da primeira ordenha armazenada no tanque refrigerador sua chegada no local para 

o beneficiamento não deve ultrapassar 48 horas. Após a coleta, a mangueira e 

demais utensílios utilizados devem ser devidamente higienizados para retirada dos 

resíduos de leite (BRASIL, 2011). 

  

3.4. Logística  

A definição do Concil of Logistics Management para logística, é o processo 

de planejamento, implantação e administração do escoamento eficaz e eficiente de 

mercadorias, serviços e informações desde origem ao destino, com objetivo de 

atender as expectativas dos clientes (FLEURY et al., 2000). 

 

3.4.1. Logística no transporte de leite a granel 

Para coleta de leite cru a granel, o transporte rodoviário é o meio mais 

utilizado. O leite é um produto perecível a indústria a qual cabe o processamento 

do leite, precisa receber matéria-prima em tempo hábil, destacando a importância 

da logística relacionada à coleta e transporte do leite in natura (BAZET, 2011).  
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Um aumento da produção da indústria de lácteos e produção de leite da 

fazenda, resultou em aumento no número de rotas de coleta. Estas situações 

provocam na indústria problemas de organização das rotas, englobando definição 

de linhas e tamanho da frota. O correto alinhamento destes pontos, tem como 

objetivo reduzir custos, melhorar as condições de transporte e qualidade do leite 

que chega à indústria (CARREÑO, 2014). Segundo Bazet Filho et al. (2011), o 

transporte rodoviário de leite a granel é um dos modais mais caros, afetado pelos 

custos de mão-de-obra, e influenciado pelo estado de pavimentação das estradas e 

topografia. 

 

3.5. Influência do transporte na qualidade do leite cru refrigerado 

O aperfeiçoamento das condições de produção, captação, armazenamento 

do leite na propriedade rural, transporte até a indústria de processo/ beneficiadora 

são etapas determinantes para garantia da qualidade do leite e derivados 

(CERQUEIRA et al., 2010). 

A manutenção do leite em tanques resfriadores a temperaturas inferiores a 

4°C até o momento da coleta a granel, tem como objetivo a manutenção da carga 

bacteriana inicial, sem grandes alterações do desenvolvimento bacteriano 

(MARTINS et al., 2008).  

De acordo com estudo realizado por MACHADO e CASSOLI (2016) com 

a coleta do leite na fazenda a cada 48 horas, caso o armazenamento seja realizado 

a temperaturas inadequadas, o crescimento bacteriano pode ser aumentado 

conforme mostra a Figura 2  

Santos e Laranja (2001), concluíram que a oscilação na temperatura de 

armazenamento do leite cru na fazenda é responsável por resfriamento marginal e 

favorece a proliferação de bactérias psicotrópicas. As bactérias psicotróficas 

possuem altas taxas de proliferação a baixas temperaturas (COUSIN, 1982; 

ISIDORO et al., 2013). Há predominância do gênero Pseudomonas, (DECIMO et 

al., 2014; VON NEUBECK et al., 2015), bactérias de contaminação ambiental que 

indicam deficiência de higiene e falhas no resfriamento do leite (CAPODIFOGLIO 

et al., 2016). 
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Figura 2 - Impacto do tempo e temperatura na contagem bacteriana total (CBT) 

em leites com diferentes contagens iniciais. 

 

Fonte:  Adaptado de Machado e Cassoli (2016). 

 

Quando em condição adequadas de higiene na fazenda, a contaminação 

inicial por bactérias psicotróficas do leite armazenado em tanque refrigerador não 

passa de 10% da população bacteriana, no entanto, em condições inadequadas de 

higiene, este número pode ser muito superior (COUSIN, 1982). As bactérias 

psicotróficas em situações de baixa temperatura do armazenamento passam a ser 

dominantes no tanque refrigerador, assim como no transporte e no armazenamento 

na indústria (COUSIN, 1982).  

Refrigerar o leite imediatamente após a ordenha, tem o objetivo de reduzir 

a proliferação bactérias mesófilas que provocam deterioração, tornando o leite 

ácido (FAGUNDES 2006; ZENI et al., 2013). Microrganismos mesófilos são 

capazes de se multiplicar em temperaturas ótimas na faixa de 30ºC a 45ºC (ICMSF, 

1980). 

No percurso da coleta de leite a granel até a chegada à indústria, vários 

fatores podem interferir na qualidade do leite cru refrigerado. Uma possível fonte 

de contaminação bacteriana é o registro de saída do leite, localizado na parte 

inferior do tanque refrigerador. O acúmulo de resíduos de leite neste local pode ser 

responsável por elevação da contagem bacteriana. O mangote flexível por onde o 

leite é transferido para tanque isotérmico, possui uma proteção para evitar o 
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acúmulo de sujidades, no entanto, a falta de higienização deste acessório, torna-o 

uma fonte para a multiplicação dos microrganismos (SILVA et al., 2009).  

A manutenção da temperatura no transporte do leite cru a granel 

proporciona menor carga bacteriana, pois evita, principalmente a proliferação de 

microrganismos mesófilos (BUENO et al., 2004). Uma alta contagem inicial de 

microrganismos psicrotróficos, após a chegada da matéria-prima na indústria foi 

observada por Lorenzetti (2006). 

O armazenamento por tempo prolongado do leite nos tanques resfriadores 

das fazendas produtoras de leite e os atrasos e demoras no transporte do leite cru a 

granel até a indústria podem levar ao aumento da temperatura do leite e à sua 

deterioração por microrganismos, causando degradação desses componentes por 

enzimas bacterianas e alteração percentual dos mesmos (BRASIL, 2011). Na 

transferência do leite cru do tanque refrigerador para o tanque isotérmico foi 

observado aumento da temperatura do leite no tanque isotérmico na plataforma de 

recepção da indústria, fatores estes responsáveis pela elevação da contagem 

bacteriana total (SILVA et al., 2009). 

Grande parte dos microrganismos psicotróficos produzem proteases 

termoresistentes que continuam em atividade mesmo após a pasteurização ou 

tratamento de UHT (McPHEE e GRIFFITHS, 2011). A ação destas enzimas na 

caseína pode provocar problemas de fabricação desde menor rendimento na 

produção de queijos até coagulação do leite UHT durante o seu tempo de vida de 

prateleira (DATTA e DEETH, 2001; McPHEE e GRIFFITHS,2011). 

A menos que a contagem bacteriana seja muito elevada, o processo de 

pasteurização ou outro processo térmico é suficiente para eliminação da população 

bacteriana. Contudo, desvios durante o processo, podem favorecer o 

desenvolvimento bacteriano (CAPLAN et al., 2013).  

Silva et al. (2009), avaliaram a contagem bacteriana de amostras de leite em 

tanques resfriadores na fazenda e tanques isotérmicos de coleta de leite a granel. 

Os resultados médios os valores de 5,2x10 6 UFC/ml e 8,4 x 106 UFC/ml, ficando 

evidente um aumento de 61,9% nos valores de UFC da fazenda até a indústria e 

demonstrando a não conformidade dos valores mínimos de CBT regulamento pela 

IN 62/2011. A implantação de boas práticas na ordenha, armazenamento e 
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transporte do leite cru resultam em melhoras na sua qualidade microbiológica 

(GUERREIRO et al., 2005). 

A IN-62/2011 não prevê o monitoramento do leite que chega a indústria e 

os limites máximos para contagem bacteriana. Já a legislação americana (PMO) 

estabelece o limite de 100 mil UFC/mL para o leite no produtor e de 300 mil 

UFC/mL para o leite que chega à indústria (FDA, 2013). 

A IN 62/2011 estabeleceu valores mínimos referentes à composição 

centesimal do leite, de 3,0 g/100 g para teor de gordura, 2,9 g/100 g para proteína 

total e de 8,4 g/100 g para Extrato Seco desengordurado (ESD).  

O leite que chega às indústrias é de baixa qualidade, possivelmente, devido 

às deficiências na sua estocagem e transporte (OLIVEIRA et al., 2012). A indústria 

tem trabalhado no objetivo de promover melhoria da qualidade do leite nas 

fazendas, através de orientações e treinamentos e boas práticas na produção de 

leite.  

A coleta e transporte de leite a granel no Brasil, ainda possui falhas na 

operação. O resultado disso, é a grande diferença na qualidade obtida no tanque 

refrigerador na fazenda e a o recebido na plataforma da indústria, vindos no 

caminhão de coleta a granel (CERQUEIRA, 2010). Devida atenção deve ser dada 

ao trajeto do leite desde o tanque resfriador até a chegada na indústria, pois 

repercutirá em todos os demais processos (LUCENA et al., 2004). 

 Assim, é notável a necessidade de estudos e melhorias nos fatores referentes 

ao transporte a granel de leite in natura, visando sanar os problemas de coleta que 

impedem a chegada na indústria de matéria prima com qualidade compatível com 

o leite coletado na fazenda, resultando em produtos com melhor aceitação do 

consumidor e melhor rendimento industrial.  
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4.1.  Introdução  

Em decorrência de mudanças no mercado consumidor as indústrias buscam por 

maior competitividade e assertividade com objetivo de oferecer produtos com maior 

qualidade a fim de atender essa demanda. Verifica-se que a estratégia de armazenamento 

e coleta do leite in natura, por parte das indústrias de processamento e beneficiamento, 

alterou-se e investimentos foram feitos, tanto pelos produtores rurais quanto pelas 

indústrias. O leite é armazenado em tanques de resfriamento em temperaturas até 4°C, 

por um período máximo de 48 horas como objetivo a manutenção da carga bacteriana 

inicial, sem grandes alterações do desenvolvimento bacteriano (Martins et al., 2008). A 

coleta é realizada a granel em caminhões tanque, a fim de reduzir custos logísticos de 

armazenagem e transporte e preservar a qualidade da matéria prima (Cerqueira el al., 

2012). No entanto, caso o armazenamento seja realizado a temperaturas inadequadas, o 

crescimento bacteriano pode ser aumentado (Machado e Cassoli, 2016). 

A implantação do sistema de coleta de leite a granel no Brasil teve como aliado o 

Programa Nacional de Qualidade do Leite (PNQL) instituído pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) (Brasil, 2011). Os principais objetivos do 

programa estão relacionados à melhoria da qualidade do leite e seus derivados, segurança 

alimentar, e promoção de competitividade dos produtos lácteos em novos mercados. 

O aperfeiçoamento das condições de produção, captação, armazenamento do leite 

na propriedade rural, transporte até a indústria de processo/ beneficiadora são etapas 

determinantes para garantia da qualidade do leite e derivados (Cerqueira et al., 2010). 

Para coleta de leite cru a granel, o transporte rodoviário é o meio mais utilizado. 

O leite, trata – se de um produto perecível e com determinadas especificações técnicas do 

processo de produção propriamente dito, especialmente aquelas relacionadas à qualidade 

da matéria-prima. A indústria a qual cabe o processamento do leite, precisa receber 
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matéria-prima em tempo hábil, destacando a importância da logística relacionada à coleta 

e transporte do leite in natura (Bazet, 2011).  

Desta forma, analisar a qualidade do leite na fazenda bem como as variações dos 

parâmetros de qualidade após o percurso da fazenda até a indústria se faz necessário para 

identificar as circunstancias que levam à deterioração do leite na rota. Assim, objetivou-

se analisar a qualidade do leite nos resfriadores na fazenda bem como as variações dos 

parâmetros de qualidade após o percurso da fazenda até a indústria. 

 

4.2. Material e Métodos 

 

4.2.1. Coleta de amostras 

 

Foram monitoradas três rotas de coleta de leite a granel, nos municípios de 

Montanha e Pinheiros, no Espírito Santo, Brasil.  

As amostras de leite foram feitas nos meses de agosto e setembro de 2017, 

totalizando três repetições com intervalos máximos de duas semanas. No total, foram 

analisadas 183 amostras de leite da fazenda oriunda de 62 produtores e 27 amostras de 

leite do compartimento do tanque isotérmico dos caminhões de coleta a granel. As coletas 

foram realizadas seguindo a rotina da indústria. 

As coletas foram realizadas pelos motoristas dos caminhões, sendo estes 

devidamente treinados para realizar tal procedimento e acompanhados do responsável 

pela pesquisa. As amostras de leite foram acondicionadas em caixas térmicas contendo 

placas de gelo reciclável. E encaminhadas para laboratório da Rede Brasileira de 

Qualidade do Leite para posteriores análises de constituintes do leite e contagem 

bacteriana e de células somáticas. 
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4.2.2. Da definição das rotas 

A definição das rotas foi feita a partir de resultados obtidos para a qualidade do 

leite transportado em caminhões com tanques isotérmicos. As rotas selecionadas para 

monitoramento possuíam resultados de unidade formadora de colônia (UFC) elevados na 

plataforma de recepção do laticínio. Não foi possível estabelecer um número fixo de 

fornecedores por rota de coleta, pois, as rotas foram estabelecidas de acordo com a 

logística do laticínio. As rotas estudadas foram as seguintes, rota Sobrado com média de 

30 produtores e 283 km de distância, rota do Rio Preto com média de 15 produtores e 505 

km e a rota de Pinheiros com média de 15 produtores e 294 km de comprimento. 

 

4.2.3. Etapas de coleta 

 

As coletas de amostras foram realizadas em dois estágios. O primeiro estágio foi 

realizado na fazenda (tanque resfriador) e o segundo estágio foi realizado na plataforma 

de recepção do laticínio. Após a homogeneização do leite no tanque resfriador e 

ambientação da concha de amostragem, foram retiradas duas alíquotas de leite, uma para 

Contagem Bacteriana em Placas (CPP), que foi acondicionada em frascos contendo 

pastilhas de azidiol e outra alíquota para análise de contagem de células somáticas (CCS) 

e demais constituintes do leite, que foram armazenadas em frascos contendo bronopol. 

Ambos os frascos foram homogeneizados e acondicionados em caixas isotérmicas 

contendo gelo reciclável a temperaturas de 4°C (± 1°C) até chegada na plataforma de 

recepção da indústria. 

Na chegada à plataforma da recepção do laticínio, após a homogeneização de cada 

compartimento do tanque isotérmico do caminhão foram coletadas alíquotas de leite para 

posteriores análises de CPP e constituintes. Posteriormente todas amostras foram 

acondicionadas em geladeira, e foram coletas no laticínio e mantidas em carro com 

refrigeração a 4°C (± 1°C) até a chegada no laboratório do RBQL. 
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4.2.4. Análises realizadas  

 

4.2.4.1 Leite na fazenda e na indústria 

 

As amostras de leite foram encaminhadas para o laboratório integrante da RBQL 

Clínica do Leite, ESALQ, Piracicaba- SP, para análises de contagem bacteriana total, 

contagem de células somáticas, e constituintes (gordura, proteína, lactose, sólidos totais, 

sólidos desengordurados e caseína). A contagem de células somáticas e bacteriana foi 

realizada pelo método eletrônico de citometria de fluxo, IDF (2006), e a análise 

constituintes através de infra-vermelho, segundo IDF (2000). 

 

4.2.4.2 Caminhões 

 

Após o descarregamento dos caminhões na plataforma e posterior à limpeza 

através de limpeza em circuito fechado denominado de clean in place (CIP) coletei 

amostras através do swab, do interior de cada compartimento do tanque isotérmico do 

caminhão, registro de saída do leite, borracha do rotor e parte final dos mangotes, a fim 

de identificar possíveis falhas na higienização dos equipamentos. As amostras por swab 

foram coletadas na área de 30 cm2, e acondicionados em água peptonada tamponada, as 

análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de controle de qualidade do 

laticínio. Foram realizadas contagem bacteriana total, e presença de coliformes totais, 

sendo as amostras diluídas e incubadas a 30ºC / 48 horas conforme Downes e Ito (2001). 

As temperaturas dentro do tanque isotérmico durante o percurso foram 

monitoradas através de termômetro infravermelho, sendo este monitoramento realizado 

após cada compartimento do tanque encher por completo, e no momento da chegada do 

caminhão na plataforma da recepção da indústria. 
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Durante a coleta nas fazendas, foi prevista a coleta de leite com temperatura inferior 

a 4°C, e para que houvesse padronização. Todos os termostatos dos tanques resfriadores 

da fazenda foram aferidos antes do início do experimento.  

 

4.2.5. Análise Estatística  

 

As variáveis contagem de células somáticas e contagem bacteriana total não 

apresentaram distribuição normal e foram transformadas em log de base 10. Os resultados 

foram comparados por análises estatísticas descritiva e submetidos ao teste t para 

amostras independentes.  

As variáveis independentes avaliadas foram o número de produtores do 

compartimento; taxa de ocupação do caminhão, contagem bacteriana do leite na fazenda; 

contagem de células somáticas do leite na fazenda, temperatura do leite do caminhão na 

chegada à indústria, contagem bacteriana total no registro de saída do leite no caminhão, 

contagem bacteriana total do rotor do caminhão, contagem bacteriana do leite no mangote 

do caminhão, temperatura do leite na fazenda, distância percorrida da rota e tempo de 

rota,   

Foi realizada comparação de médias entre as rotas estudadas, para este estudo foi 

aplicado o teste F da análise de variância. Foi realizada também a comparação de médias 

entre os resultados do leite coletado na fazenda e o leite que chegou à indústria, para 

ambos foi realizado o teste de médias t para amostras independentes.  

A análise de regressão múltipla no formato Stepwise foi aplicada afim de 

identificar uma a uma as variáveis independentes que melhor explicam a contagem 

bacteriana e temperaturas do leite que chega à indústria. 

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software STATISTICA 7.0 

(Statsoft,2004). 
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4.3.  Resultados e Discussão 

 

4.3.1. Qualidade do leite dos resfriadores na fazenda, de acordo com a IN 

62/2011. 

Os resultados obtidos das amostras das três rotas pesquisadas, e a comparação 

com a IN 62/2011 vigente, e também com os padrões a serem exigidos a partir de 

julho/2018 para a região Sudeste em relação à contagem bacteriana total e contagem de 

células somáticas estão expressos nas Tabelas 1 e 2, respectivamente, 85% (n= 155), 

atendem à IN 62/2011 em vigor considerando os valores de 300.000 UFC/mL . 

Antecipando o parâmetro máximo de 100.000 UFC/mL, previsto pela mesma legislação 

a vigorar a partir de julho de 2018, 66% (n=121) das amostras estariam em conformidade.  

Tabela 2-Valores médios de volume de leite coletado e contagem bacteriana total 

(CBT) em conformidade com os parâmetros da IN62/2011. 

Contagem Bacteriana Total 
 

≤100.000 UFC/mL  Entre 100.000 e 

300.000 UFC/mL 

≥300.000 

UFC/mL 

CBT (log UFC +1/mL)(min-máx) 1,38 (0,48 -1,96) 2,21 (2,00- 2,46) 3,14 (2,54-4,00) 

Vol. (L) 93.393 8.535 5.269 

NP 121 34 27 

% Vol. 87,12% 7,96% 5,64% 

CV (%) 26,97% 6,00% 13,48% 

Legenda: Vol.- Volume coletado; CBT- Contagem bacteriana total; NP.- Número de produtores; % Vol.- 

Percentual do volume total; CV- Coeficiente de variação 

 

A carga microbiológica do leite é uma variável dependente da carga bacteriana 

inicial e taxa de multiplicação das bactérias. A carga bacteriana inicial elevada, poder ser 

consequência de falhas durante a ordenha, devido à má higienização dos equipamentos e 

superfície dos tetos das vacas antes da ordenha, bem como má qualidade da água utilizada 

nos procedimentos, e também o mal funcionamento do tanque de resfriamento, não 

permitindo a rápida refrigeração do leite. A mão de obra pouco capacitada pode ser 

responsável por inadequados procedimentos durante a ordenha (VALLIN et al., 2009). 
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Alguns microrganismos a exemplo da E. coli, podem dobrar sua carga bacteriana a cada 

20-30 minutos, assim, quando não controlados podem ser responsáveis por elevadas 

contagens de bactérias no leite (GUERREIRO et al., 2005). 

Comparando à pesquisa realizada por Machado e Cassoli (2016), 65% das 

amostras de leite das fazendas analisadas no ano de 2015 encontraram-se dentro da 

Normativa 62 em vigor, considerando o valor de 100.000 UFC/mL 40% dos produtores 

estariam enquadrados aos parâmetros. 

As rotas estudadas, não possuíam tanque comunitário. A contagem bacteriana 

inicial baixa foi fundamental para manter o baixo crescimento bacteriano durante todo o 

período de armazenamento na fazenda. Tais resultados estão em concordância com Reche 

(2015), que atribuiu à qualidade da matéria-prima final, à carga bacteriana inicial do leite 

refrigerado. 

Avaliando os resultados para contagem de células somáticas (CCS), 65% (n=117) 

das amostras atendem à IN 62/2011 em vigor (Tabela 3). A CCS elevada caracteriza o 

leite de vacas com mastite, doença inflamatória da glândula mamária (DJABRI et 

al.,2002). Em função da forte correlação com infecção do quarto mamário, a CCS é o 

parâmetro mais utilizado para avaliar a saúde da glândula mamária (SCHUKKEN et al., 

2003).  

Tabela 3-Valores médios de volume de leite coletado e contagem de células somáticas 

(CCS) em conformidade com os parâmetros da IN62/2011. 

 

Contagem de Células Somáticas 
 

≤ 400.000 

cels/mL 

Entre 400.000 e 500.000 

cels/mL 

≥ 500.000 

cels/mL 

CCS (log cels +1/mL) (min-

máx) 
1,38 (0,48 -1,96) 2,21 (2,00- 2,46) 3,14 (2,54-4,00) 

Vol. (L) 9.354 40.389 56.222 

NP 26 89 65 

% Vol. 8,83% 38,12% 53,00% 

CV (%) 26,97% 6,00% 13,48% 

Legenda: Vol.- Volume coletado; CBT- Contagem bacteriana total; N° Prod.- Número de produtores; % 

Vol.- Percentual do volume total; CV- Coeficiente de variação  
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A resposta inflamatória durante o quadro de mastite provoca a migração de 

componentes do sangue para o leite (KITCHEN,1981) alterando sua composição e 

favorecendo a presença de enzimas, em especial as enzimas proteolíticas originadas dos 

leucócitos e células somáticas (COELHO et al., 2012). Essas enzimas têm relação direta 

com o rendimento industrial (KITCHEN,1981). A alteração de composição reflete 

também nas características organolépticas dos derivados lácteos (SANTOS, 2010). 

Em nossa pesquisa referente à contagem de células somaticas, encontramos 54% 

(n= 99) das amostras com média geométrica inferior a 400.000 cels/mL considerando a 

IN 62/11 em vigor a partir de julho de 2018, resultados superiores aos 48% dos rebanhos 

dentro destes parâmetros apresentado por Laerte & Cassoli (2016). Neste mesmo estudo, 

280 rebanhos do estado do Espirito Santo, Bahia e Ceara participaram, e apresentaram 

média geométrica de 443.000 cels/mL De forma semelhante, 182 amostras analisadas 

nesta pesquisa, apresentaram média geométrica de 408.000 cels/ mL. 

 Os valores médios encontrados para os teores de e gordura e proteína foram, 

respectivamente 3,30% e 3,87% conforme apresentados nas Tabelas 4 e 5.  

 Os teores de proteína e gordura estão diretamente relacionados ao rendimento 

industrial de queijos e outros derivados lácteos. Os teores de gordura e proteína ideais 

para recebimento do leite in natura na indústria devem ser acima de 3,00% e 2,9% 

respectivamente.  

 Os valores aqui encontrados demonstraram que os sólidos do grupo de produtores 

em estudo, atendem à legislação e favorecem o melhor rendimento industrial. Apenas 

nove amostras se encontram com teores de gordura e proteína com valores inferiores ao 

preconizado.  Já mencionou antes 
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Tabela 4- Volume de leite coletado, teor de gordura e proteína em conformidade com os 

parâmetros da IN62/2011. 

 
Gordura 

 
≤3,0% > 3,0% 

Gordura (min-

máx) 

2,91(2,88-2,94) 3,91(3,15-5,16) 

Vol. (L) 1.015 105.462 

NP 4 177 

% Vol. 0,95% 99,05% 

CV (%) 0,95% 10,12% 

Proteína 
 

≤2,9% > 2,9% 

Proteína (min-máx) 2,71 (2,5-2,89) 3,32(2,92-4,1) 

Vol. (L) 1.846 105.351 

NP 5 177 

% Vol. 1,72% 98,28% 

CV (%) 3,95% 6,32% 

Legenda: Vol.- Volume coletado; Ptn.- Proteína; NP.- Número de produtores; % Vol.- Percentual  

do volume total; CV- Coeficiente de variação 

 

 

 Segundo a IN62/2011, o leite deve ser resfriado imediatamente após a ordenha e 

armazenado a temperatura de 4°C até o momento da coleta; a coleta de leite através de 

caminhão de coleta a granel deve ser realizada à temperatura de no máximo 7ºC 

(BRASIL, 2011). O leite adequadamente resfriado na propriedade rural, quando 

associado ao transporte a granel, pode apresentar resultados, nos quesitos melhoria da 

qualidade do leite, redução do custo de transporte, com satisfatórios resultados a todos os 

segmentos da cadeia láctea. 

A Tabela 6 apresenta o volume captado por fazenda, temperatura média do leite 

na fazenda e contagem bacteriana total, estratificado por faixa de temperatura de coleta 

do leite na fazenda, menor que 4ºC, entre 4,1 e 7ºC e maior que 7ºC. Verificou-se que  67, 

6% das amostras de leite apresentaram temperaturas inferiores a 4°C, 31,9% das amostras 

de leite apresentaram temperaturas entre 4-7ºC e apenas uma coleta foi realizada com 

temperaturas elevadas (12°C). A importância da coleta de leite a baixas temperaturas é 

explicada pelo binômio tempo X temperatura. Considerando que o leite trocará calor com 
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o meio, no ambiente isotérmico do interior do tanque de coleta a granel, é fundamental 

que o leite na fazenda seja coletado a temperaturas mínimas a fim de se manter a 

temperatura baixa durante todo o trajeto. A temperatura que o leite é coletado impacta 

diretamente na temperatura que ele chegará à indústria. 

Tabela 6- Valores médios de volume captado por fazenda, temperatura média do leite na 

fazenda e contagem bacteriana total, estratificado por faixa de temperatura de coleta do 

leite na fazenda. 

Temperatura ≤ 4ºC 4 - 7ºC >  7ºC 

T (°C) 3,4 4,4 12 

Vol. (L) 49235 52255 5707 

NP (%) 67,6 31,9 0,5 

CV (%) 20,0 43,0 0,0 

CBT (log UFC +1/mL) 1,88a 1,63b 1,8a 

a Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística 

significativa (P≤0,05). 

Legenda:  T – Temperatura média do leite na fazenda; Vol.- Volume coletado; CBT- Contagem 

bacteriana total; NP.- Número de produtores; Prod.- Percentual de produtores CV- Coeficiente de 

variação 

 

O leite coletado a menos de 4ºC e acima de 7ºC não apresentaram diferença 

estatística na comparação dos resultados de contagem bacteriana, o leite que foi coletado 

acima da temperatura permitida, não esteve relacionado ao mal funcionamento do 

resfriador, pois a CBT foi baixa, demonstrando um problema logístico da coleta a granel. 

O leite que foi coletado entre 4 e 7ºC , apresentaram média de CBT inferior à demais 

faixas, representando o menor contaminação inicial do leite neste grupo, apesar da 

diferença entre os grupos, o resultado médio de cada faixa ainda assim está dentro dos 

padrões microbiológicos da IN 62/2011. 

 

4.3.2. . Qualidade do leite que chega à indústria. 

 

 A Tabela 7 apresenta informações referentes ao número de produtores por 

compartimento do caminhão, comprimento de rota, idade do leite na indústria, volume 

médio coletado por compartimento, taxa de ocupação, temperatura média do leite 
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coletado na fazenda, e a temperatura que ele chegou ao laticínio. Comparando as três 

rotas estudadas, verificou-se que o número de produtores por compartimento apresentou 

diferença estatística (P<0,05), de forma que a rota 1 apresentou maior variação e maior 

número de produtores por compartimento.  

Tabela 7- Valores médios de variação do leite coletado na fazenda e que chega à industria, 

considerando o número de produtores, distância da rota, e tempo de acondicionamento 

do leite dentro do caminhão. 

 
 Rotas 

 1 2 3 

Compartimentos 9 9 9 

Produtores por compartimento (min-máx) 8 (3 -16)a 6,89 (1 - 11)b 6,33 (1-11)b 

Comprimento da rota (Km) 283 505 294 

Idade do leite na indústria (min) (min-máx) 418 (144 - 958) a 486 (132 - 954) a 524 (201 -1017) a 

Volume médio por compartimento (L) 2355 4085 4767 

Taxa de ocupação do compartimento (%) 88,00 96,92 99,71 

Tº do leite na fazenda (ºC) (min-máx) 3,9 (3,6 -4,1) a 4,2 (3,9 -5,0) a 4,5 (3,3 - 12,0) a 

Tº do leite na indústria (ºC) (min-máx) 6,6 (5,3 - 7,7) a 6,9 (5,6 - 7,4) a 7,0 (5,0 - 13,0) a 
aValores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística significativa 

(P≤0,05). 

 

 Com objetivo de identificar os principais fatores que contribuíram para aumento 

da temperatura do leite entre a coleta na fazenda e a chegada à indústria realizou-se uma 

análise de regressão multivariada a qual apontou (p= 0,00001, R2=70,37) as duas 

principais variáveis que explicam a elevação da temperatura do leite na indústria, sendo 

elas a temperatura de coleta do leite na fazenda e o número de produtores por 

compartimento (Tabela 8). Sendo assim, 53,67% da variação de temperatura do leite que 

chega à indústria é consequência da coleta de leite a temperatura mais elevada na fazenda. 

O número de produtores de leite por compartimento contribui com 16,70% para o 

aumento da temperatura do leite durante o percurso, 

 

Tabela 8- Equação de regressão múltipla considerando os fatores que podem interferir 

para a contagem bacteriana do leite que chega ao laticínio. 

 
Modelo R2*(%) p-valor 

TLI= 0,8400TLF 53,67 0,00001 

TLI= 0,8400TLF+ 0,1259NP 70,37 0,00118 

TLI: Temperatura do leite do caminhão na chegada à Indústria 

TLF: Temperatura do leite na fazenda 

NP: Número de produtores do compartimento 
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Desta forma, para evitar as variações de temperatura durante o percurso, o 

estabelecimento de padrões coorporativos para temperatura máxima para coleta do leite 

no resfriador seria eficiente.  

Quando a rota de coleta é composta por grande número de produtores, estes 

também influenciam para que o leite ganhe temperatura durante o transporte. Quando 

ocorre coleta de leite em diversas fazendas, o volume médio coletado é menor, permitindo 

assim, maior troca de calor do leite com o meio, e, consequentemente, elevando a 

temperatura do leite ao longo do percurso.  

A Tabela 9 apresenta os resultados médios do leite coletado na fazenda e na 

indústria. Os parâmetros avaliados foram contagem bacteriana, contagem de células 

somáticas, proteína, gordura, lactose, sólidos totais, sólidos desengordurados, caseína e 

percentual de caseína na proteína.  

 

Tabela 9- Valores médios de contagem bacteriana total, contagem de células somáticas, 

proteína, gordura, lactose, sólidos totais, sólidos desengordurados, caseína e percentual 

de caseína na proteína em dois momentos diferentes, na fazenda e na indústria. 

   

F: Coleta de amostra na fazenda; I: Coleta de amostra na indústria, CBT: Contagem Bacteriana Total; CCS: 

Contagem de Células Somáticas 
a Valores seguidos de letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença estatística 

significativa (P≤0,05). 

 

Os valores médios da contagem de células somáticas, e demais constituintes não 

sofreram alteração durante o percurso da fazenda até indústria. No entanto, a diferença de 

 Rota 

 1 2 3 

 F I F I F I 

CBT (UFC/mL x1000) 348b 2240a 58 b 407 a 102 b 207 a 

CCS (céls./mL x1000) 562 a 529 a 477 a 507 a 581 a 658 a 

Proteína (%) 3,27 a 3,26 a 3,25 a 3,25 a 3,22 a 3,25 a 

Gordura (%) 3,97 a 4,03 a 3,94 a 3,98 a 3,95 a 3,96 a 

Lactose (%) 4,39 a 4,41 a 4,42 a 4,39 a 4,44 a 4,42 a 

Sólidos Totais (%) 12,70 a 12,71 a 12,66 a 12,62 a 12,65 a 12,62 a 

Sólidos desengordurados (%) 8,69 a 8,69 a 8,71 a 8,65 a 8,70 a 8,67 a 
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contagem bacteriana total para todas as rotas foi diferente (P≤0,05) entre a coleta de 

amostra de leite na fazenda e a chegada à indústria. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Brasil et al. (2012), que 

constataram que o transporte de leite a granel, mesmo a longas distâncias, não é suficiente 

para alterar os constituintes e contagem de células somáticas do leite a curto prazo, 

confirmando assim, que tal transporte é adequado para manter a matéria-prima dentro dos 

parâmetros exigidos pela legislação (Brasil,2011). 

As variáveis que influenciariam a contagem bacteriana do leite que chega a 

indústria, selecionadas pelo modelo de regressão múltipla Stepwise são apresentadas na 

Tabela 10.  
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Tabela 10- Equação regressão múltipla considerando os fatores que podem interferir para a contagem bacteriana do leite que chega ao laticínio. 

 
Modelo R2*(%) p-valor 

CBTI = 0,0513NP 38,54 0,01369 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN 52,86 0,00002 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN - 0,0274TXC 64,84 0,000016 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN - 0,0274TXC +0,2214CBTROT 70,23 0,001752 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN - 0,0274TXC +0,2214CBTROT+ 0,3597CBTFAZ 73,76 0,021126 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN - 0,0274TXC +0,2214CBTROT+0,3597CBTFAZ+0,3688TLT 75,44 0,00078 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN - 0,0274TXC +0,2214CBTROT+0,3597CBTFAZ+0,3688TLT-0,2972CBTSA 80,03 0,003864 

CBTI = 0,0513NP + 0,5764CBTMAN - 0,0274TXC +0,2214CBTROT+0,3597CBTFAZ+0,3688TLT-0,2972CBTSA-0,2209TLF 86,72 0,007507 

* Modelo ajustado com variáveis significativas segundo o método Stepwise. 

CBTMAN: Contagem bacteriana do leite no mangote do caminhão 

CBTI: Contagem bacteriana total do leite na Indústria 

NP: Número de produtores do compartimento 

TXC: Taxa de ocupação do caminhão 

CBTROTOR: Contagem bacteriana total do rotor do caminhão 

CBTFAZ: Contagem bacteriana do leite na fazenda 

TLT: Temperatura do leite do caminhão na chegada à Indústria 

CBTSA: Contagem bacteriana total no registro de saída do leite no caminhão 

TLF: Temperatura do leite na fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 
As principais variáveis independentes que influenciaram a elevação da contagem 

bacterina do leite na indústria foram número de produtores no compartimento, higiene do 

mangote, taxa de ocupação do compartimento, higiene do rotor, contagem bacteriana do 

leite na fazenda, temperatura do leite na indústria, higiene da saída do leite e temperatura 

do leite, apresentados aqui por ordem de relevância no método Stepwise ilustrado na 

Figura 3. Com coeficiente de determinação R2= 86,72% (p= 0,007) e coeficiente de 

determinação ajustado explicando 80,8% da elevação da contagem bacterina no leite na 

indústria (Tabela 9).  

O número de produtores por compartimento explicou 38,54% (p= 0,01; R2= 

38,54%) dos teores de CBT do leite do conjunto de produtores, impactando positivamente 

para elevação do parâmetro estudado. No estudo observou-se a presença do leite de 

apenas um produtor até dezesseis produtores no compartimento do caminhão, quando há 

a presença de apenas um produtor no compartimento, não há mistura de leite com 

qualidade variável, reduzido assim a contaminação do mesmo. 

Figura 3- Fatores que podem interferir para a contagem bacteriana do leite que chega ao 

laticínio 

 

NP
44%
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17%
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14%
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6%
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Quando se torna necessário um número maior de produtores para encher o 

compartimento, leite de qualidade variável se mistura, influenciando neste ponto a 

contagem bacteriana do leite na fazenda, que no modelo apresentado contribui 

positivamente para 3,53% (p=0,021; R2=73,76) para a elevação da contagem bacteriana 

do leite na indústria. Nas condições do estudo realizado a contribuição da contagem 

bacteriana foi pequena, pois 87,12% de todo o volume de leite coletado na fazenda 

apresentou-se com contagem bacteriana inferior a 100.000 UFC/mL (Tabela 1). Assim, 

quando a contagem bacteriana inicial foi baixa não ocorreu proliferação bacteriana 

suficiente no transcorrer do percurso para impactar na contagem bacteriana do leite que 

chegou à indústria.  

Diante da alta diversidade de microrganismos contaminantes do leite, é possível 

as mais diversas mudanças no comportamento bacteriano e sua influência na qualidade 

do leite, durante o armazenamento e transporte (Kable, 2016). Caso o leite com alta 

contagem bacteriana na fazenda seja misturado ao leite com baixa contagem bacteriana 

no compartimento do caminhão certamente haverá comprometimento da qualidade do 

leite de todo o compartimento, impactando na contagem bacteriana do leite na indústria.  

Kuhn et al. (2018), comparando o comportamento da qualidade do leite de duas 

fazendas (A e B), fazenda A com elevada contagem bacteriana no leite, e fazenda B com 

baixa contagem bacteriana no leite, após análise o leite da fazenda B apresentou 

proporcionalmente maior ação enzimática proteolítica e lipolítica devido ao perfil das 

bacterinas presentes no leite  

Na equação de regressão a falta de higiene do caminhão e utensílios do caminhão, 

contribuíram positivamente para a elevação da contagem bacteriana do leite. A higiene 

do mangote, do rotor e do registro de saída contribuíram com 24,3% (R2= 52,86; 70,23; 

80,03%; p= 0,0002; 0,0001; 0,003 respectivamente) da influência na elevação da 

contagem bacteriana a indústria.  Os resultados médios da contagem bacteriana por 
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amostra de swab do compartimento do tanque, do rotor, do mangote e da saída do leite 

dos os caminhões de coleta podem ser visualizados na Tabela 11. 

Tabela 11. Valores médios da contagem de coliformes totais no monitoramento através 

de swabs do compartimento do tanque, do rotor, do mangote e saída do leite para os 

caminhões de coleta de leite a granel. 

 
Contagem de coliformes totais na superfície do caminhão  

UFC/cm2 

Rotor 

CV (%) UFC /cm2 

Mangote 

CV (%) UFC /cm2 

Saída do 

leite 

CV (%) UFC /cm2 

Compartimento 

CV (%) 

243 111,8% 115 209,7% 229 113,4% 339 124,4% 

Legenda: CV- Coeficiente de variação 

 

Os valores encontrados indicam a contaminação do rotor, mangote, saída do leite 

e compartimento. À medida que a higiene se torna deficitária, os valores de unidades 

formadoras de colônia se elevam, e nos momentos em que a contagem foi igual a zero, é 

provável que a limpeza dos caminhão e acessórios tenha sido satisfatória.  

A presença de E. coli na superfície interna do caminhão representa falhas graves 

na limpeza e higienização do equipamento, o contato do leite coletado na resfriador da 

fazenda, com estas superfícies carrearia uma população de microrganismos para o leite, 

sendo assim para configurar adequada higiene, a população destes microrganismos deve 

ser igual ou próxima à zero. No estudo, a presença de crescimento bacteriano no mangote, 

rotor e registro de saída do leite no caminhão, contribuíram em 24,30% para o aumento 

da contagem bacteriana do leite na indústria. 

A taxa de ocupação, que compreende o volume de leite armazenado pela 

capacidade de armazenamento do compartimento, influenciou em 11,98% 

(p=0,00002;R2= 52,86) a contagem bacteriana no leite que chega à indústria.  

O caminhão graneleiro possui capacidade de manter a temperatura quando se 

encontra cheio (Kuhn et al.,2018). Quanto menor a taxa de ocupação no caminhão, maior 

será a troca de calor do leite refrigerado com o meio. Esta troca de calor, eleva a 
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temperatura do leite e permite proliferação de bactérias em temperaturas marginais 

(Decimo et. al., 2014).  

Ther (2012) reportou que a superfície interna dos caminhões isotérmicos de coleta 

de leite a granel na Nova Zelândia durante o verão, apresentaram temperatura média de 

20°C, demonstrou também que na situação descrita existe capacidade de proliferação de 

microrganismos com atividade enzimática prejudicial à qualidade do leite. 

Considerando a temperatura do leite, a coleta de leite na fazenda a baixas 

temperaturas, influenciou em 6,69% (p=0,00078; R2=75,44%) contribuindo assim para 

que quando em baixas temperaturas, a contagem bacteriana do leite que chega à indústria 

seja menor. Com a temperatura do leite mais elevada na fazenda, o leite chegará menos 

refrigerado na indústria e esta variável contribui negativamente com 1,68% (p=0,007507; 

R2 = 86,72%) da elevação da contagem bacteriana do leite na indústria.  

A distância percorrida e o tempo gasto para chegar à indústria foram variáveis 

monitoradas, e incluídas no modelo, entretanto, não foram significativas para o estudo 

em questão. Uma vez que a coleta de leite na fazenda apresente contagem bacteriana 

inicial reduzida com e este leite seja adequadamente refrigerado (4°C), o tempo de rota 

no presente estudo não foi suficiente para promover perda de sua qualidade.  

Machado e Cassoli (2016), compararam a prática de transvase de leite em 

caminhões Romeu e Julieta com a não realização deste procedimento, o fato de utilizar o 

transvase, implica em maior tempo de rota, porém em ambas as situações, quando a 

contagem bacteriana era baixa na fazenda, o leite também chegava à indústria com 

contagem bacteriana reduzida para ambas às situações.  

 

4.4. Conclusões  

A contagem bacteriana total sofreu alterações no decorrer do percurso, mostrando-

se mais elevada na chegada à indústria. As condições de higiene e limpeza dos caminhões 

de transporte a granel estão diretamente relacionadas ao aumento da contagem bacteriana 
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do leite que chega à indústria. Mesmo que o tempo para conclusão do percurso da rota de 

coleta de leite a granel seja longo, superior a 12 horas em alguns momentos, quando a 

contaminação inicial do leite na fazenda é baixa, o leite consegue manter a contagem 

bacteriana baixa até a chegada na indústria, desde que não haja contaminação durante o 

trajeto. No estudo apresentado, a mistura de leite com qualidade variável não foi decisória 

para piora da qualidade do leite que chega à fazenda, justificado pelo fato do leite coletado 

na fazenda em sua grande maioria possuir contagem bacteriana inicial baixa. O aumento 

do número de produtores na rota para a coleta de leite na fazenda está relacionado ao 

aumento da temperatura do leite que chega ao laticínio, bem com a temperatura que esse 

leite foi coletado na fazenda. 
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4.5. Considerações finais 

 

Levando em consideração a qualidade do leite que chega à indústria, atendendo 

assim ao mercado consumidor, faz-se necessário a conscientização dos produtores rurais 

no que diz respeito a boas práticas agropecuárias, resultando assim em matéria prima de 

melhor qualidade à indústria. A indústria deve estudar estratégias para coleta de leite na 

fazenda, a fim de reduzir a mistura de leite de qualidade distintas, bem com aperfeiçoar 

os procedimentos operacionais de limpeza e sanitização de caminhões tanques de coleta 

de leite a granel, sendo este um ponto de contaminação decisório para a piora da qualidade 

do leite que chega à indústria.   
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ANEXO I 

 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Escopo e política 

A publicação de artigos dependerá da observância das Normas Editoriais, dos pareceres 

do Corpo Editorial e da Comissão ad hoc. Todos os pareceres têm caráter sigiloso e 

imparcial, e tanto os autores quanto os membros do Corpo Editorial e/ou Comissão ad 

hoc não obtêm informações identificadoras entre si. 

Forma de preparação dos manuscritos 

1. Os conceitos e afirmações contidos nos artigos são de inteira responsabilidade do(s) 

autor(es). 

2. A Ciência e Agrotecnologia é uma revista científica, editada bimestralmente pela 

Editora da Universidade Federal de Lavras (Editora UFLA). Publica artigos científicos 

elaborados por membros da comunidade científica nacional e internacional, nas áreas de 

Ciências Agrárias, Zootecnia e Medicina Veterinária, Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Economia e Administração do Agronegócio e Engenharia Rural. É condição fundamental 

que os artigos submetidos não tenham sido e nem serão publicados simultaneamente em 

outro periódico. Com a aceitação do artigo para publicação, a revista adquire amplos e 

exclusivos direitos sobre o artigo para todas as línguas e países. 

3. Processo para publicação de artigos: O artigo é inicialmente avaliado pelo Conselho 

Editorial quanto à relevância, comparativa a outros artigos da área de conhecimento 

submetidos para publicação. Apresentando relevância comparativa, o artigo é avaliado 

por consultores ‘ad hoc' para emitirem seus pareceres. Aprovado por consultores, caso 

necessário, o artigo é enviado ao autor correspondente para atendimento das correções 

e/ou sugestões. Caso as correções não sejam retornadas no prazo solicitado, a tramitação 

do artigo será automaticamente cancelada. O não atendimento às solicitações dos 

consultores sem justificativas também leva ao cancelamento automático do processo de 

publicação do artigo. Após a aprovação das correções, o artigo é revisto quanto à 

nomenclatura científica, inglês, referências bibliográficas e português (resumo), sendo a 

seguir encaminhado para diagramação e publicação. 

4. Custo para publicação: O custo da publicação é de R$60,00 (sessenta reais) por 

página editorada (página impressa no formato final) até seis páginas e R$120,00 (cento e 

vinte reais) por página adicional. No encaminhamento inicial, deve-se efetuar o 

pagamento de R$120,00 (cento e vinte reais), não reembolsável, valor esse a ser 

descontado no custo final do artigo editorado (formato final). Por ocasião da submissão, 
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deverá ser encaminhado o comprovante de depósito ou transferência bancária a favor de 

Fundecc/Livraria, Banco do Brasil, agência 0364-6, conta corrente 75.353-X. O 

comprovante de depósito ou de transferência bancária deve ser anexado no campo"File 

Upload". 

5. O artigo deverá ser encaminhado via eletrônica (www.editora.ufla.br), editados 

em língua inglesa e deve-se usar somente nomenclaturas oficiais e abreviaturas 

consagradas. O artigo deverá ser digitado no processador de texto Microsoft Word para 

Windows, tamanho A4 (21cm x 29,7cm), espaço duplo entre linhas, fonte: Times New 

Roman, tamanho 12, observada uma margem de 2,5 cm para o lado esquerdo e de 2,5 cm 

para o direito, 2,5 cm para margem superior e inferior, 2,5 cm para o cabeçalho e 2,5 cm 

para o rodapé. Cada artigo deverá ter no máximo 25 páginas e junto do mesmo deverá 

ser encaminhado ofício dirigido ao Editor Chefe, solicitando a publicação. Esse ofício 

deverá ser assinado por todos os autores, constando nome dos autores sem abreviação, a 

titulação e o endereço profissional completo (rua, nº, bairro, caixa postal, cep, cidade, 

estado, país e e-mail). Ao submeter o artigo, esse ofício deverá ser anexado no 

campo "Cover Letter". Qualquer futura inclusão, exclusão ou alteração na ordem dos 

autores deverá ser notificada mediante ofício assinado por todos os autores (inclusive do 

autor excluído, se o caso). 

6. O artigo deverá conter os seguintes tópicos: a) Título (em letras maiúsculas) em 

inglês e português, escrito de maneira clara, concisa e completa, sem abreviaturas e 

palavras supérfluas. Recomenda-se começar pelo termo que represente o aspecto mais 

importante do trabalho, com os demais termos em ordem decrescente de importância; 

b) NOME(S)  DO(S)  AUTOR(ES) listado(s) no lado direito, um debaixo do 

outro, sendo no máximo 6 (seis); c) ABSTRACT não deve ultrapassar 250 (duzentos e 

cinquenta) palavras e estar em um único parágrafo. Deve conter  pelo  menos, breve 

introdução,  objetivo(s) e resultados mais importantes; d) INDEX  TERMScontendo 

entre 3 (três) e 5 (cinco) palavras-chave em inglês que identifiquem o conteúdo do artigo, 

diferentes daquelas constantes no título e separadas por vírgula; e) RESUMO (versão em 

português do abstract); f) TERMOS PARA INDEXAÇÃO (versão em português dos 

index terms); g) INTRODUCTION (incluindo a revisão de literatura e objetivo); 

h) MATERIAL  AND  METHODS; i) RESULTS  AND  DISCUSSION (podendo 

conter tabelas e figuras); j) CONCLUSION(S); 

k) ACKNOWLEDGEMENT(S) (opcional) com estilo sério e claro, indicando as razões 

dos agradecimentos; l) REFERENCES (sem citações de teses, dissertações e/ou 

resumos de congressos e de outros eventos). 
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7. RODAPÉ: Deve constar formação, instituição de vínculo empregatício, contendo 

endereço profissional completo (rua, número, bairro, Cx. P., CEP, cidade, estado, país e 

e-mail) do autor correspondente. Os demais autores devem informar o  endereço 

profissional, cidade, estado e país. 

8. TABELAS: Deverão ser providas de um título claro e conciso e construidos de modo 

a serem auto-explicativos. Não deverão usar linhas verticais. As linhas verticais devem 

aparecer para separar o titulo do cabeçalho e este do conteudo, além de uma ao final da 

tabala. A tabela deve ser feita utilizando-se Microsoft Word (TABELA/INSERIR 

TABELA), no qual cada valor deve ser inserido em células distintas, estando centralizado 

e alinhado. 

9. Caso  o  artigo  contenha  fotografias,  gráficos,  figuras,  símbolos  e  fórmulas,  

essas deverão  obedecer  às  seguintes  normas: 

Observação: Além de inseridas, no texto após a citação, foto, figura e graficos deverão 

ser enviados em arquivos separados anexados no campo "manuscript files". 

9.1 Fotografias podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, 

inseridas no texto, após a citação das mesmas,salvas em extensão "TIFF" ou "JPEG" 

com resolução de 300 dpi.  Na versão impressa da  revista, as  fotografias sairão 

em preto e branco. 

9.2 Figuras podem ser coloridas ou em preto e branco, nítidas e com contraste, 

inseridas no texto, após a citação das mesmas, salvas em extensão "TIFF" ou "JPEG" 

com resolução de 300 dpi.  As figuras deverão ser elaboradas com letra Times New 

Roman, tamanho 10, sem negrito, sem caixa de textos e agrupadas. Na versão 

impressa da  revista, as  figuras sairão em preto e branco. 

9.3 Gráficos deverão ser inseridos no texto após a citação dos mesmos. Esses deverão 

ser elaborados preferencialmente em Excel, com letra Times New Roman, tamanho 

10, sem negrito, salvos em extensão XLS e transformados em TIFF ou JPG, com 

resolução de 300 dpi. 

9.4 Símbolos e Fórmulas Químicas deverão ser feitos em processador que possibilite a 

formatação para o  programa Adobe InDesing CS6 (ex: MathType), sem perda de suas 

formas originais. 

10. CITAÇÃO  BIBLIOGRAFICA  NO  CORPO  DO  TEXTO:  PELO  SISTEM

A  ALFABÉTICO  (AUTOR-DATA) 

Dois autores: Silva and Leão (2014). 

Três autores: Silva, Pazeto and Vieira, (2013). 

Mais de três autores: Ribeiro et al. (2014). 
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Obs.: Quando dois autores de uma mesma obra forem citados na sentença, deve-se separá-

los por (and), se não incluidos na sentença separá-los por ponto e virgula (;). Se houver 

mais de uma citação no mesmo texto, deve-se apresentar os autores em ordem alfabetica 

dos sobrenomes, seguidos pela data e separados por ponto e vírgula (;), por exemplo: 

Araújo (2010); Nunes Junior (2011); Pereira (2012) and Souza (2013). 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  A exatidão das referências constantes da 

listagem e a correta citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do artigo. 

Orientações gerais:  

- O nome do periódico deve ser descrito por extenso e em negrito. 

- Em todas as referências deve-se apresentar volume, número entre parênteses, página 

inicial e final e ano de publicação. 

- As referências devem ser ordenadas alfabeticamente e "alinhadas à margem esquerda". 

Deve-se deixar espaçamento simples nas entrelinhas e duplo entre as referências. 

EXEMPLIFICAÇÃO (TIPOS  MAIS  COMUNS): 

ARTIGO DE PERIÓDICO: 

-Até três autores: 

PINHEIRO, A. C. M.; NUNES, C. A.; VIETORIS, V. Sensomaker: a tool for sensorial 

characterization of food products. Ciência e Agrotecnologia, 37(3):199-201, 2013. 

-Mais de três autores:  

MENEZES, M. D. de et al. Digital soil mapping approach based on fuzzy logic and field 

expert knowledge. Ciência e Agrotecnologia, 37(4):287-298, 2013. 

LIVRO: 

a) Livro no todo: 

FERREIRA, D.F. Estatística multivariada. Lavras: Editora UFLA, 2008. 672p. 

b) Capítulo de livro com autoria específica: 

BERGEN, W.G.; MERKEL, R.A. Protein accretion. In: PEARSON, A.M.; DUTSON, 

T.R. Growth regulation in farm animals: advances in meat research. London: Elsevier 

Science, 1991. v.7, p.169-202. 

c) Capítulo de livro sem autoria específica: 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Tecido muscular. In: ______. Histologia básica. 

11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. 

DISSERTAÇÃO  E  TESE:  

Não utilizar citações de dissertações e teses. 

TRABALHOS  DE  CONGRESSO  E  de OUTROS  EVENTOS:  

Não utilizar citações de trabalhos de congressos e de outros eventos. 
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DOCUMENTOS  ELETRÔNICOS: 

As obras publicadas somente online são referenciadas conforme normas específicas para 

cada tipo de documento, acrescidas de informações sobre o endereço eletrônico 

apresentado entre braquetes (< >), precedido da expressão "Available in:" e da data 

de acesso ao documento, precedida da expressão "Access in:". Nota: "Não se deve 

referenciar material eletrônico de curta duração, na internet. Segundo padrões 

internacionais, a divisão de endereço eletrônico, no fim da linha, deve ocorrer sempre 

após barra (/). 

a) Livro no todo 

TAKAHASHI, T. (Coord.). Tecnologia em foco. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. 

Available in: <http//www.socinfo.org.br>.  Access in: August, 22, 2000. 

b) Parte de livro 

TAKAHASHI, T. Mercado, trabalho e oportunidades. In: ______. Sociedade da 

informação no Brasil: livro verde. Brasília, DF: Socinfo/MCT, 2000. cap.2. Available 

in: <Erro! A referência de hiperlink não é válida. Access in: August, 22, 2000. 

c) Artigo de periódico (acesso online): 

AVELAR, A.E.de; REZENDE, D.C.de. Hábitos alimentares fora do lar: um estudo de 

caso em Lavras MG. Organizações Rurais & Agroindustriais. 15(1):137-152, 2013. 

Available in: <http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/652> Access in: 

August, 18, 2014. 
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