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Resumo 

 A produção de leite com qualidade é um resultado complexo, já que o 

produto é muito afetado pela manipulação desde a saída na glândula mamária 

até o seu beneficiamento na indústria. A qualidade e o mercado dos lácteos se 

encontram intimamente ligados e nos últimos anos e se tem criado uma 

concorrência pelo aperfeiçoamento dos produtos e serviços. Em meio a essa 

percepção, o objetivo deste trabalho é analisar a qualidade sanitária do leite 

produzido no Estado do Amazonas segundo a Instrução normativa Nº62, bem 

como caracterizar a composição nutricional do leite bovino. As amostras foram 

compostas de 60 mL de leite (ordenha da manhã e tarde) em frascos de 

propileno contendo o conservante Bronopol, durante o período de seis meses. 

Nas propriedades as amostras foram etiquetadas com identificação individual 

dos animais e suas respectivas propriedades de origem, sendo armazenadas 

em uma caixa térmica contendo gelo e enviadas ao laboratório do Programa de 

Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Norte e Nordeste (PROGENE). As 

análises de composição do leite foram realizadas para obtenção das 

concentrações de gordura, lactose e caseínas através do equipamento Bentley 

2000®. Esta mesma tecnologia realizou as análises para o Extrato Seco Total e 

Extrato Seco Desengordurado. Já para as análises de contagem de células 

somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total foram realizadas pelo 

Somacount 300® e Bactocount IBC. De acordo com os dados compilados, as 

amostras apresentaram-se muito próximos ao limite estabelecido, mas dentro 

dos padrões estabelecidos pela normativa nº62/2011. Contudo, acredita-se, 

que os resultados e futuros resultados desta pesquisa permitirão estabelecer 

um diagnóstico da produção e qualidade do leite no estado do Amazonas.  
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1. Introdução 

 A produção de leite com qualidade é um resultado complexo, já que o 

produto é muito afetado pela manipulação desde a saída na glândula mamária 

até o seu beneficiamento na indústria. Em sua produção interagem inúmeros 

fatores e todos de uma maneira ou de outra se encontram relacionados na 

cadeia produtiva (MAGARIÑO, 2001). Para que o leite seja considerado de boa 

qualidade deve cumprir com todas as características higiênicas, 

microbiológicas e composição nutricional, concordando com a definição legal, 

que em nível de Brasil é a Instrução Normativa Nº51, publicada no ano de 2002 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

reformulada e atualizada em 2011 pela Instrução Normativa Nº62, tem por 

finalidade regulamentar a produção de leite em termos de qualidade de 

composição e higiene (BRASIL, 2011).  

 Na produção de leite ocorre uma interação que vai desde o consumidor 

até o produtor rural, tendo em conta a indústria láctea como veículo direto entre 

ambos. O primeiro é cada dia mais exigente com relação à qualidade, 

inocuidade e variedade dos produtos. Por sua vez, o produtor está obrigado a 

entregar uma matéria prima de maior qualidade, de acordo com os termos de 

um processo legal onde o conceito de Gestão de Qualidade se impõe a cada 

dia (RAMÌREZ, 2007).  

 A qualidade e o mercado dos lácteos se encontram intimamente ligados 

e nos últimos anos se tem criado uma concorrência pelo aperfeiçoamento dos 

produtos e serviços. Atualmente, se considera que a qualidade é uma função 

que engloba toda empresa e se tem convertido em uma forma de dirigir, 

criando as diretrizes sobre a gestão e os sistemas de segurança. 

 Os conceitos de gestão e segurança também se têm estendido a todas 

as áreas da economia, incluindo a agropecuária e suas explorações, onde a 

qualidade se converteu em um instrumento para elevar a produtividade, reduzir 

os custos e incrementar as vendas e os benefícios (VILLOCH, 2002). Portanto, 

obter leite com o cumprimento dos indicadores de qualidade solicitados pela 

IN62 requer que se apliquem sistemas de gestão da Qualidade ao longo de 

toda cadeia de produção.  

 Insuficientes medidas de higiene no sistema de produção, inadequadas 

condições de conservação (temperatura ambiental), alta prevalência de 

mastites comparticipação de microrganismos associados a intoxicações 

alimentares, alta contaminação bacteriológica com um total acima de 106 

UFC/mL em leite cru e queijo fresco, deficiente sistema de prevenção e 

controle na cadeia de produção de lácteos artesanais e pobre cultura de Boas 

Práticas de Produção, são fatores associados à falta de inocuidade nos 

produtos lácteos do Estado do Amazonas, que contribuem a uma elevada 

presença de microrganismos patógenos em alimentos de importância para a 

população.  

 Com relação à composição do leite apesar da importância nutricional e 

funcional de todos esses constituintes, segundo Madalena (2000) os 



 
 

componentes gordura e proteína são considerados de maior valor econômico 

dentro dos programas de pagamento de leite por qualidade. Este fato sugere 

uma maior importância dada a esses constituintes pelos principais atores da 

cadeia produtiva leiteira. 

 Para Filho (2014) Sem dúvida, os padrões exigidos para o leite e as 

novas tecnologias de armazenamento e transporte, representadas pela 

granelização da coleta do leite, trazem benefícios para a sociedade. Entretanto, 

estes padrões potencializam a exclusão de produtores, uma vez que nem todos 

são capazes de atender e se adaptar as novas exigências nos prazos 

estabelecidos.  

De acordo com Mota et al (2012) o leite produzido em Parintins não 

obedece as normas da IN 51 quanto a refrigeração, pois nenhuma propriedade 

estudada no município utiliza essa prática de conservação térmica do leite, 

comercializando esse produto em temperatura ambiente. 

 Objetivamos com este trabalho, analisar a qualidade sanitária do leite 

produzido no Estado do Amazonas segundo a Instrução normativa Nº62, bem 

como caracterizar a composição nutricional do leite bovino por meio da 

Proteína, Gordura, Lactose e Caseínas de rebanhos do Estado do Amazonas, 

e constatar perante a contagem bacteriana total e contagem de células 

somáticas a qualidade sanitária do leite e verificar possíveis fraudes no leite in 

natura através dos percentuais de Extrato Seco Total e Extrato Seco 

Desengordurado.  

2. Revisão de Literatura 

Desde os primórdios, o leite é um alimento muito produzido, 

comercializado e consumido em diversos países, entre eles o Brasil. 

 

O leite em conceito pode ser definido como o produto oriundo da 

ordenha ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem 

alimentadas e descansadas (BRASIL, 2011). 

 

Entre as suas características nutricionais, as principais são 

caracterizadas como: Gordura, Lactose, Caseínas, Extrato Seco Total e Extrato 

Seco Desengordurado. E quanto à qualidade nutricional a partir de 

microrganismos encontram-se a Contagem de Células Somáticas (CCS) e a 

Contagem Bacteriana Total (CBT). A qualidade do leite é avaliada por meio de 

testes feitos a partir de amostras de leite (FONSECA & SANTOS, 2000). Ainda 

segundo Brito et al. (2012) os testes empregados para avaliar a qualidade do 

leite fluido constituem normas regulamentares em todos os países, de modo 

geral, são avaliadas características físico-qumicas, sabor, odor, e definido 

parâmetros de baixa contagem de bactérias e de células somáticas, ausência 

de microrganismos patogênicos, de conservantes químicos e de resíduos de 

antibióticos, pesticidas ou outras drogas.  



 
 

 

Rodrigues (2013) ainda ressalta que no centro processador ou industrial, 

o leite é submetido a testes de avaliação para verificar a sua qualidade. São 

efetuadas análises, conforme as normas vigentes, visando oferecer à 

população produtos seguros, que não ponham em risco a saúde dos 

consumidores.  

2.1.  Gordura 

 A gordura do leite é composta por lipídeos, estes são chamados de 

triglicerídeos. Se comparado aos demais componentes, a gordura é a que mais 

sofre variações, devido fatores como a alimentação, raça e período de 

lactação. A gordura é fonte de energia, vitaminas e ácidos graxos que lhe 

conferem uma maior palatabilidade ao produto. É também o componente mais 

valioso da matéria-prima, pois é tratada como requisito no pagamento por 

qualidade pelas indústrias de produtos lácteos.  

2.2.  Lactose 

A lactose é o principal carboidrato encontrado no leite. É essencial para 

a produção de derivados lácteos fermentados. A concentração de lactose no 

leite sofre variações de acordo com a raça, fatores individuais, infecção no 

úbere e estágios de lactação (FOX et al., 2000). 

2.3. Caseínas 

De acordo com Oliveira e Osório (2005) as duas proteínas mais 

encontradas no leite são as caseínas, que apresenta alta qualidade nutricional 

e é muito importante na fabricação de queijos.  

2.4. Extrato Seco Total e Desengordurado 

 O leite em meio a sua composição química é dividido entre frações 

úmidas e sólidas, a fração úmida é representada pela água enquanto que a 

fração sólida é representada pelo extrato seco total e extrato seco 

desengordurado. No que se referem ao extrato seco total, seus componentes 

são a gordura, açúcar, proteínas e minerais. Já o extrato seco desengordurado 

abrange todos os componentes, exceto a gordura.  

 

2.5. Contagem de Células Somáticas (CCS) 

Um dos fatores que determina a qualidade do leite in natura no processo 

de avaliação seria a contagem de células somáticas, uma vem em que estão 

presentes no leite e são constituídas de leucócitos e células epiteliais. A 



 
 

contagem de células somáticas (CCS) é um instrumento preciso de avaliação 

da saúde da glândula mamária dos animais, tanto individualmente como de um 

rebanho (SILVA et al, 2010).  

2.6. Contagem Bacteriana Total (CBT) 

Os métodos para avaliar a qualidade do leite constituem normas 

regulamentadas em todos os países. De modo geral, são avaliadas 

características físico-químicas e sensoriais. O teste CBT (Contagem Bacteriana 

Total) é um dos métodos que pode ser utilizado como parâmetro de verificação 

da qualidade do leite e no Brasil só pode ser realizado por laboratórios 

credenciados pelo MAPA (BRASIL, 2011).   

 

Por ser altamente nutritivo, o leite pode se tornar um excelente meio de 

cultura para microrganismos deteriorantes e patogênicos (SGARBIERI, 2005). 

 

A contaminação do leite por microrganismos indesejáveis pode causar 

adulterações físico-químicas no mesmo e, consequentemente, de suas 

propriedades organolépticas, o que limita sua durabilidade e de seus derivados, 

ocasionando problemas econômicos e de saúde pública (MACHADO, et al, 

2012).  

 

Em meio a essa preocupação com a contaminação, foram desenvolvidos 

métodos de controle e erradicação de microrganismos indesejáveis na matéria 

prima. Esses métodos são conhecidos como pasteurização, na qual se destaca 

a UAT ou UHT. O leite UAT (Ultra-Alta Temperatura) ou UHT (Ultra Hight 

Temperature) é o leite homogeneizado, submetido durante 2 a 4 segundos a 

uma temperatura de 130ºC, mediante processo inferior térmico a 32ºC e 

evasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente 

fechadas (BRASIL, 1996).  

 

Segundo Rodrigues (2013) a indústria de laticínios tem investido no leite 

UHT, oferecendo ao consumidor uma variedade de tipos de leite Longa Vida. 

Esse tipo de leite disponibilizado no mercado pode variar quanto ao teor de 

gordura ou quanto aos ingredientes adicionados a ele. Ainda, conforme o 

mesmo autor, de acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade do Leite UHT, o leite recebe diferentes denominações conforme o 

seu teor de gordura. Entre os tipos, encontram-se o Integral, o Semidesnatado 

e o Desnatado.  

 

Outra preocupação evidente é a falsificação de leite dentro do território 

nacional, onde uma margem de produtores visa uma maior porcentagem de 

lucro por meio da ilegalidade.  

 



 
 

Entende-se por falsificação a adição ou a subtração parcial ou total de 

qualquer substância na composição de um produto, visando tirar lucro ilícito 

dele, isto é, lesar, enganar, seja por adição de uma matéria qualquer, que não 

exista no produto, seja pela subtração de um de seus elementos, em condições 

tais que o mesmo não corresponda ao produto normal (BEHMER, 1999).  

 

Entre as fraudes mais generalizadas são o adicionamento de água, 

urina, leite oriundo de outras espécies, adição de soro, ureia entre outros.  

 

Em meio às divisões regionais brasileiras, ainda há muita diferença entre 

os estados produtores de leite, onde se destacam a própria produção, como 

também fatores externos, por exemplo, a implantação de tecnologia.  

 

A região Sudeste détem 47% da produção de leite do País, onde 

propriedades com menos de 100 hectares representam mais de 90% dos 

estabelecimentos rurais (RODRIGUES, 2013).  

 

Mesmo com o aumento da produção nos últimos anos, a Região Norte 

do Brasil importa a maioria dos seus produtos lácteos, o que ressalta a 

importância socioeconômica do desenvolvimento da produção leiteira regional 

(MOTA, et al, 2012).  

 

Ainda segundo Mota et al (2012) a falta de perspectivas em relação ao 

escoamento da produção associada à questão cultural referente à 

comercialização informal do leite são os principais motivos da falta de interesse 

por parte dos produtores em adequar a pecuária leiteira do município à IN 51.  

 

Em meio a isso torna-se claro que a Região Norte ainda apresenta 

desvantagens em relação às demais regiões a partir da produção leiteira. O 

leite fluido e seus derivados têm competitividade garantida a medida que sua 

produção utiliza tecnologias, equipamentos, processamento tecnológico e 

gerencial inovadores, capazes de aumentar a produtividade, a qualidade e o 

rendimento (RODRIGUES, 2013).  

2.7. Mercado Consumidor  

 Ocorre atualmente uma maior busca por alimentos saudáveis, seguida 

por uma melhor qualidade de vida, baseando-se em uma dieta mais adequada. 

Em meio a isso, há um aumento no consumi de leite e de seus derivados 

lácteos, ao lado de uma crescente preocupação com a qualidade dos mesmos. 

 

A qualidade dos produtos de origem animal, principalmente o leite bovino, 

exige cuidados desde a sua origem. Apesar de se muito falar em 

características qualitativas na indústria processadora de alimentos, as condutas 



 
 

higiênicas anteriores à sua extração e durante o transporte são fundamentais 

quando se trata de qualidade (RODRIGUES, 2013). 

 

Um dos maiores problemas ligados à cadeia do leite e à oferta de produtos ao 

consumidor é o leite informal, ou seja, aquele que é comercializado sem sofrer 

qualquer tipo de inspeção sanitária. Este problema está ligado a aspectos 

culturais econômicos. Uma forma de diminuir a comercialização de leite 

informal é proporcionar maior rentabilidade ao produtor de leite (HOLANDA eta 

al., 2002). 

 

O leite como dito anteriormente é se mal tratado torna-se o veiculo de algumas 

doenças. O consumo de leite cru geralmente esta relacionado com os surtos 

registrados, incluindo leites crus inspecionados. Sorvetes preparados em casa 

contendo ovos, leite em pó ou pasteurizado contaminados após os processos 

de aquecimento tem sido associados aos surtos alimentares (JAY, 2005). 

 

Leites processados por UHT tem maior aceitabilidade por parte dos 

consumidores do que produtos pasteurizados e, por serem comercialmente 

esterilizados, podem ser estocados em temperatura ambiente por mais de oito 

semanadas sem mudança de sabor (JAY, 2005). 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Revisão de Literatura 

As revisões realizadas foram direcionadas a assuntos referentes ao 

projeto, sendo de grande importância para a aquisição de maiores 

conhecimentos sobre as técnicas utilizadas na metodologia a ser empregada e 

também sobre assuntos básicos que enriquecem o conhecimento, 

proporcionando um melhor entendimento do que é proposto pelo projeto. 

3.2. Capacitações  

Capacitações são realizadas semanalmente desde o início dos estudos 

do projeto, com temas básicos relacionados ao projeto, a fim de agregar 

conhecimentos necessários para a realização da pesquisa e têm como 

responsável a orientadora do projeto.  

Os métodos utilizados englobam aulas teóricas, debates sobre assuntos 

pertinentes, e futuramente aulas práticas. 



 
 

3.3. Defesas de Seminário 

As defesas são realizadas semanalmente por cada membro da equipe, e 

tem nos proporcionado melhores estímulos para uma melhor desenvoltura no 

decorrer de cada apresentação.  

Os temas são diversificados, e abrangem assuntos básicos a mais 

complexos. 

3.4. Provas de Proficiência em artigos nacionais e 

internacionais 

Tem feito parte das capacitações, a avaliação por meio de provas 

escritas de assuntos relacionados a pesquisas nacionais e internacionais. 

Artigos são repassados com antecedência, podendo eles estar em língua 

portuguesa ou inglesa. Tal metodologia está nos proporcionando  um melhor 

embasamento sobre os temas que tem suma importância na pesquisa e a 

capacidade em desenvolver conhecimento sobre palavras estrangeiras que 

serão fundamentais em nossa caminhada profissional, com o objetivo de 

dominar a língua inglesa para a interpretação de textos.  

3.5. Obtenção das Amostras 

 Foram coletadas amostras compostas de 60 mL de leite (ordenha da 

manhã e tarde) em frascos de propileno contendo o conservante Bronopol, 

durante o período de seis meses. Foram coletadas 72 amostras provenientes 

de vacas de oito propriedades do município de Parintins, Estado do Amazonas, 

quanto as amostras provenientes de leite UHT (Ultra High Temperature) foram 

provenientes de 93 estabelecimentos comerciais. Nas propriedades as 

amostras foram etiquetadas com identificação individual dos animais e suas 

respectivas propriedades de origem e as amostras de leite UHT foram 

etiquetadas com códigos do estabelecimento e dados complementares, em 

seguida armazenadas em uma caixa térmica contendo gelo e enviadas ao 

laboratório do Programa de Gerenciamento de Rebanhos Leiteiros do Norte e 

Nordeste (PROGENE). O laboratório PROGENE encontra-se situado em 

Recife-PE no campus da Universidade federal Rural de Pernambuco UFRPE. 

As análises de composição do leite foram realizadas para obtenção das 

concentrações de gordura, lactose e caseínas através de analisadores 

eletrônicos de leite pelo método por radiação infravermelho do equipamento 

Bentley 2000®. Esta mesma tecnologia realizou as análises para o Extrato 

Seco Total e Extrato Seco Desengordurado.  

3.6. Análises Realizadas  

 As análises de contagem de células somáticas (CCS) e Contagem 

Bacteriana Total foram realizadas pelo Somacount 300® e Bactocount IBC 



 
 

respectivamente, ambas utilizam a tecnologia de Citrometria de Fluxo onde há 

a identificação do DNA das células somáticas e bacteriana, DAIRY 

EQUIPAMENTS®. 

3.7. Obtenção dos Resultados  

 Os resultados obtidos foram tabulados em um banco de dados com 

demais parâmetros de qualidade para a realização das análises descritivas. 

Para análise estatística os resultados obtidos foram transformados em 

logaritmo decimal onde será possível a obtenção da média e desvio padrão 

correspondentes.  

4. Resultados e Discussão  

Os resultados obtidos nas análises das amostras de leite cru se referem 

as coletas feitas em Parintins-AM., estão contidos na Tab. 1, e indicam que a 

maioria se encontra em de acordo com a legislação vigente (IN 62/2011).  

 
Tab.1. Resultado de análises físico-químicas de amostras de leite cru (n=93) colhidas de 

fazendas do Município de Parintins/Amazonas.  

Amostras 
GORD 

(%) 
PT  
(%) 

LAC 
(%) 

SOL 
(%) 

CCS 
X100 

UREIA 
(%) 

CASEINA 
UFC 
X100 

1 3,18 3,27 4,60 12,12 1 9,80 2,44 18 
2 3,33 3,26 4,58 12,24 1 10,3 2,43 9 
3 3,28 3,18 4,57 12,11 1 19,3 2,39 18 
4 3,08 3,20 4,58 11,93 1 11,2 2,37 11 
5 3,36 3,24 4,59 12,26 1 15,2 2,45 91 
6 3,41 3,21 4,54 12,24 1 15,9 2,43 53 
7 3,41 3,16 4,47 12,12 1 16,5 2,39 45 
8 3,27 3,23 4,49 12,16 1 10 2,4 31 
9 - - - - - - - 35 

10 3,35 3,22 4,58 12,22 1 14,9 2,44 20 
11 3,41 3,27 4,61 12,37 1 14,7 2,48 - 
12 3,35 3,22 4,57 12,22 1 15,1 2,44 23 
13 3,16 3,25 4,55 12,04 1 10,9 2,41 146 
14 3,35 3,21 4,58 12,23 1 20 2,4 19 
15 3,32 3,25 4,59 12,24 1 19,6 2,45 7 
16 3,27 3,26 4,58 12,18 1 15,2 2,47 55 
17 3,40 3,21 4,53 12,23 1 18,2 2,43 65 
18 3,36 3,24 4,58 12,26 1 14,9 2,44 - 
19 3,18 3,26 4,55 12,06 1 10,8 2,43 35 
20 3,27 3,18 4,58 12,11 1 18,2 2,4 19 
21 3,26 3,21 4,57 12,12 1 13,9 2,41 109 
22 3,40 3,22 4,56 12,25 1 15,4 2,44 63 
23 3,34 3,23 4,57 12,21 1 12,5 2,45 162 
24 3,31 3,20 4,54 12,13 1 15,4 2,4 17 
25 3,06 4,02 4,11 12,27 1 14,5 2,98 6567 
26 3,34 3,25 4,6 12,27 1 18 2,46 14 



 
 

27 3,31 3,25 4,58 12,23 1 8,9 2,42 285 
28 3,37 3,19 4,59 12,25 1 22,1 2,39 10 
29 3,42 3,28 4,6 12,38 1 15,5 2,48 37 
30 3,31 3,25 4,58 12,22 1 8,4 2,42 15 
31 3,40 3,27 4,61 12,36 1 15 2,49 51 
32 3,35 3,20 4,6 12,24 1 19,5 2,4 13 
33 3,36 3,24 4,59 12,27 1 13,8 2,44 86 
34 - - - - - - - 8 
35 3,31 3,20 4,53 12,13 1 17,2 2,41 19 
36 3,3 3,20 4,52 12,1 1 16,9 2,41 12 
37 3,31 3,25 4,58 12,22 1 7,7 2,42 20 
38 3,22 3,27 4,60 12,16 1 10 2,43 20 
39 3,18 3,27 4,60 12,13 1 9 2,44 23 
40 3,32 3,19 4,58 12,19 1 19,7 2,41 6 
41 3,29 3,26 4,58 12,21 1 15,7 2,48 42 
42 - - - - - - - 31 
43 3,4 3,19 4,53 12,2 1 13,9 2,4 - 
44 3,18 3,27 4,60 12,12 1 11 2,43 15 
45 - - - - - - - 90 
46 3,40 3,21 4,55 12,24 1 15,3 2,43 74 
47 3,27 3,23 4,60 12,17 1 8,6 2,4 59 
48 3,33 3,2 4,53 12,15 1 16,2 2,41 12 
49 3,30 3,25 4,58 12,20 1 9,6 2,42 16 
50 3,36 3,22 4,58 12,23 1 17,2 2,43 40 
51 3,24 3,27 4,63 12,21 1 9,5 2,43 - 
52 3,30 3,20 4,53 12,11 1 16,9 2,41 10 
53 3,31 3,20 4,53 12,13 1 16,4 2,42 15 
54 3,32 3,24 4,55 12,19 1 10,1 2,41 17 
55 3,42 3,21 4,54 12,26 1 17,1 2,42 64 
56 3,31 3,25 4,58 12,22 1 8,8 2,41 25 
57 3,36 3,24 4,57 12,24 1 14,1 2,44 - 
58 3,17 3,25 4,56 12,05 1 8,5 2,42 26 
59 3,24 3,27 4,6 12,18 1 11 2,43 21 
60 3,34 3,25 4,58 12,25 1 9,8 2,43 13 
61 3,33 3,22 4,57 12,20 1 15,3 2,44 52 
62 3,31 3,24 4,59 12,22 1 17,4 2,45 11 
63 3,25 3,23 4,60 12,15 1 9,5 2,41 19 
64 3,32 3,24 4,57 12,21 1 10 2,42 13 
65 3,16 3,25 4,56 12,03 1 10,9 2,42 8 
66 3,40 3,16 4,47 12,10 1 15,7 2,4 71 
67 3,27 3,26 4,58 12,19 1 16,8 2,47 46 
68 3,30 3,27 4,58 12,21 1 16,8 2,47 - 
69 3,34 3,23 4,58 12,23 1 14,5 2,44 62 
70 3,23 3,21 4,56 12,06 1 15,8 2,42 93 
71 3,36 3,24 4,57 12,25 1 13,6 2,44 133 
72 3,35 3,21 4,58 12,22 15 15 2,44 45 
73 - - - - - - - 23 
74 3,19 3,26 4,57 12,1 1 10,7 2,43 33 
75 3,37 3,21 4,58 12,24 1 15,2 2,42 122 
76 3,34 3,23 4,57 12,21 1 15,3 2,44 - 
77 3,41 3,22 4,56 12,27 1 15,4 2,43 72 



 
 

78 4,20 3,24 4,57 13,10 1 17,3 2,47 7 
79 3,41 3,21 4,55 12,24 1 16,9 2,43 77 
80 3,34 3,22 4,58 12,21 1 16,0 2,45 33 
81 3,31 3,19 4,58 12,16 1 19,0 2,40 9 
82 3,28 3,18 4,58 12,12 1 19,5 2,41 20 
83 3,38 3,19 4,60 12,26 1 21,2 2,40 7 
84 3,41 3,21 4,54 12,24 1 17,8 2,42 66 
85 3,24 3,25 4,56 12,13 1 9, 0 2,43 45 
86 3,41 3,21 4,53 12,23 1 16,9 2,43 71 
87 3,34 3,22 4,58 12,21 1 15,4 2,45 25 
88 3,42 3,28 4,60 12,38 1 15,7 2,49 44 
89 3,29 3,24 4,60 12,2 1 18,8 2,45 8 
90 - - - - - - - 17 
91 3,31 3,2 4,53 12,13 1 16,9 2,41 59 
92 3,58 3,25 4,59 12,5 1 19,9 2,46 7 
93 3,07 3,20 4,57 11,91 1 10,4 2,36 5 

Média 3,2 3,18 4,56 12,20 1,1 14,5 2,4 -  

Análises: GORD (gordura); PT (teor de proteína);  LAC (teor de lactose); SOL (Sólidos); CCS (contagem de 
células somáticas); UFC (unidade formadora de colônia). Fonte: própria  

 

Todas as propostas de ensino citadas acima, a fim de enriquecer nossos 

conhecimentos, têm sido de grande importância tanto para a realização do 

projeto quanto para a vida acadêmica.  

Quanto aos resultados parciais das análises, de 72 amostras 

provenientes de oito propriedades, a média obtida através das análises por 

meio da contagem de células somáticas (CCS) foi de 1, 57x105 ± 0, 74, sendo o 

valor máximo encontrado de 4.922.000ccs/mL e o mínimo de 2.000ccs/mL de 

leite. Dentre as propriedades avaliadas, apenas 03 apresentaram valores 

acima do aceitável pela IN62, correspondendo a cerca de 4, 16%.  

Dentre as amostras provenientes dos estabelecimentos comerciais, o 

valor máximo encontrado a partir das análises de (CCS) foi de 

6.567.000ccs/mL e o valor mínimo encontrado foi de 5.000ccs/mL de leite. 

Dentre os estabelecimentos comerciais, se torna claro que grande parte 

apresenta valores inaceitáveis pela IN 62.   

5. Conclusões  

 Ressalta-se, que este trabalho ainda não foi concluído, sendo 

necessária a obtenção de amostras da Capital do Estado (Manaus), e de 

outros municípios, para que se possam obter dados mais precisos e que 

abrangem todo o Estado do Amazonas.  

Acredita-se, que os resultados e futuros resultados desta pesquisa 

permitirão estabelecer um diagnóstico da produção e qualidade do leite no 

estado do Amazonas, podendo-se estimar riscos relacionados à segurança 

alimentar e também levar conhecimento e propor alternativas que minimizem 

tais problemas envolvendo toda a cadeia de produção.  



 
 

 Espera-se, que com a adoção de práticas apropriadas de manejo 

higiênico-sanitário e conhecimento das enfermidades que assolam a matéria-

prima possam acarretar a uma maior compreensão por parte dos criadores e 

produtores de leite e consequentemente em uma diminuição na contagem de 

bactérias indesejáveis.  
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