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Introdução

O leite é um alimento de importância fundamental 
na nutrição humana, além de possuir uma posição de 
destaque na pecuária nacional em função do 
desenvolvimento sócio-econômico-cultural que 
promove ao país. Os critérios relacionados com sua 
qualidade só entraram em vigência a partir da 
publicação da Instrução Normativa 51 (IN51) do 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 
que versa sobre os aspectos relacionados às 
propriedades gerais do leite cru refrigerado e o seu 
transporte a granel. O leite que é produzido e 
consumido no Brasil tem sido freqüentemente 
questionado quantos aos aspectos relacionados à sua 
qualidade, sendo assim, os agentes da cadeia produtiva 
que não se adequarem às normas estabelecidas pela 
(IN51) correm o risco de serem excluídos do sistema. 

Para monitorar e promover a qualidade do leite nas 
diversas regiões do Brasil foi criado o Programa 
Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL), 
no qual se integra uma rede de laboratórios 
credenciados. O Programa de Gerenciamento de 
Rebanhos Leiteiros do Nordeste – PROGENE vem 
realizando regularmente desde julho de 2007 análises
de composição do leite, contagem de células somáticas 
(CSS) e contagem bacteriana total (CBT), dos estados 
da região Nordeste e de estados como Pará e Tocantins.

O leite é considerado um excelente substrato para o 
crescimento microbiano, possuindo características 
como disponibilidade de nutrientes, alta atividade de 
água e pH próximo da neutralidade, sendo um meio 
extremamente favorável para o crescimento e 
manutenção de microorganismos, Arcuri et al [1]. 
Geralmente o leite é contaminado no processo de 
coleta, armazenamento ou transporte por 
microorganismos originados de diversas fontes, 
podendo ser esses de ordem patogênicas ou 

deterioradores, influenciando diretamente na qualidade e 
durabilidade desse alimento, sendo importante ressaltar que 
esses microorganismos sofrem influência direta da 
temperatura ambiente em sua taxa de crescimento. Normas 
internacionais estabelecem que o leite para preservar sua
integridade deve ser mantido em baixas temperaturas,
Souza et al [2], no Brasil o leite destinado a analise deve 
ser resfriado a uma temperatura menor ou igual a 7º C, 
segundo recomendações da (IN51), esse procedimento 
inibe o crescimento da maioria dos microorganismos 
deterioradores do leite e ajuda a conservar a integridade 
das amostras enviadas ao laboratório. Em casos de 
amostras que cheguem ao laboratório com temperaturas 
superiores ao limite padrão fica a critério dos remetentes 
autorizarem ou não as análises, estando o laboratório livre 
de quaisquer atribuições a eventuais resultados 
apresentados.   

Este estudo objetivou avaliar como tem sido a forma de 
envio das amostras de leite cru destinadas a análise no 
laboratório de leite PROGENE e sua relação com as 
condições de temperatura apresentadas no momento de 
recebimento dessas no laboratório.

Material e métodos

Foram utilizadas nessa pesquisa amostras de leite cru de
várias regiões do Nordeste e de outros estados 
circunvizinhos enviadas ao laboratório de leite PROGENE, 
situado no Departamento de Zootecnia da UFRPE, para 
realização das análises de composição, CCS e CBT,
durante o período de março a julho de 2009.

As amostras de leite cru foram enviadas ao laboratório 
em tubos plásticos de 40 mL tampados contendo 
conservantes específicos (Bronopol ou Azidiol), fornecidos 
pelo próprio laboratório. Todas as empresas remetentes de 
amostras receberam informações através de um manual de 
procedimentos de como realizar a coleta das mesmas, 
ficando a critério de cada uma o tipo de transporte e a 



forma de envio para a análise. O laboratório recomenda 
que as amostras estejam acondicionadas em caixas 
térmicas vedadas e que sejam remetidas o mais rápido 
possível, após coleta.  

No laboratório, cada amostra foi submetida à 
verificação de temperatura por um termômetro a laser,
modelo ICEL TD-950, no qual foram obtidas médias 
gerais de temperatura, por meio de uma amostragem 
representativa das amostras de leite cru contidas nas 
respectivas caixas térmicas. A média obtida era 
transcrita em uma ficha de recebimento junto com o 
código do remetente, data da entrega e forma de envio, 
sendo essa forma de envio classificada em três 
categorias: Entregue pela Própria Empresa (EPE), 
Outra Empresa de Transporte (OET), Correio Sedex 
(CS).

Os dados observados foram repassados para uma 
planilha Excel e processados através do programa 
Microsoft Office Excel 2007 ®, por meio de análise 
descritiva simples.

Resultados e Discussão

Nas amostras avaliadas foram obtidos os seguintes 
valores de temperatura mínima e máxima: de 0 ºC para 
mínima e 26 ºC para máxima. Dentro do percentual 
avaliado correspondente a cada tipo de forma de envio 
das amostras, os resultados obtidos podem ser 
visualizados na Tabela 1.

Observa-se que a forma de envio predominante é por 
meio da entrega pela própria empresa (EPE), seguido 
pelo correio Sedex (CS) e em menor quantidade por 
outras empresas de transporte (OET), dessas amostras 
avaliadas 71,67% chegaram ao laboratório dentro dos 
padrões de temperatura ≤ 7 ºC. Podemos inferir que as 
demais amostras que chegaram fora dos padrões de 
temperatura, podem ter tido seu caráter integro 
alterado, o que pode ter influenciado nos resultados de 
suas análises laboratoriais, Martins et al [3] em estudo 
sobre a influência da temperatura nas amostras de leite 
cru conservadas com Bronopol/Azidol, verificou que a 
eficiência desses conservantes é dependente de uma 
menor temperatura de armazenamento da amostra. 

Na forma de envio por outras empresas de transporte 
(OET), o percentual de amostras fora dos padrões de 
temperaturas foi de 9%, situando-se na faixa de 8 a 15º 
C Gráfico 1.

Quando as amostras foram entregues pela própria 
empresa (EPE) o percentual fora dos padrões foi de 
aproximadamente 18 %, observando-se a presença de 
amostras entre as faixas de 8 a 15 ºC e de 16 a 23 ºC 
Gráfico 2.

No percentual de amostras enviadas por correio 
Sedex (CS), aproximadamente 55 % chegaram fora dos 
padrões ideais de temperatura. As amostras com 

temperaturas acima dos padrões apresentaram os piores
índices quando comparados com as demais formas de envio 
estudas, sendo nessa forma de envio observado a 
ocorrência de temperaturas acima de 24 ºC Gráfico 3. 

Das formas de envio estudadas, correio Sedex (CS) 
apresentou o pior desempenho, o que pode estar associado 
ao fato que a maioria dessas amostras são enviadas pelo 
Sedex comum, no qual, ocorre das amostras chegarem aos 
correios, mas nem sempre serem imediatamente entregues 
ao laboratório, podendo ficarem estocadas em locais sem 
condições ideais para manutenção da temperatura das 
mesmas,  sendo esse período em que ficam estocadas 
relativamente crítico para as condições de temperatura em 
que chegam ao laboratório. A forma de envio por (OET) 
apresentou os melhores resultados, o que pode ter uma 
relação com a escolha de empresas que possuam tratamento 
especial para entregas em condições de temperatura 
controlada, porém esta forma de envio foi a menos 
observada entre as estudadas.

Para que as amostras enviadas ao laboratório de leite 
PROGENE mantenham as condições ideais de temperatura 
em conformidade com (IN51), é de fundamental 
importância avaliar como tem sido as condições de envio 
dessas amostras. Por ter sido a forma de envio 
predominante, as empresas que fazem à opção de 
entregarem elas mesmas as amostras (EPE), devem avaliar 
como têm sido as condições de refrigeração e tempo de 
deslocamento das amostras até o laboratório. Aos 
remetentes que enviam as amostras através de correio 
Sedex (CS), esses devem verificar a disponibilidade de 
programas de entrega mais eficientes, que possuam 
tratamento adequado a cargas que precisem manter sua 
temperatura controlada.
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Tabela 1 Quantidade de amostras avaliadas e percentual de amostras dentro e fora dos padrões de temperatura.

Gráfico 1. Percentual de temperatura nas amostras enviadas por (OET).

Gráfico 2. Percentual de temperatura nas amostras enviadas por (EPE).

Gráfico 3. Percentual de temperatura nas amostras enviadas por (CS).


