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Introdução

O leite é um alimento cuja popularidade é devida 
principalmente ao seu flavor. Desta forma, somente se 
o leite foi adequadamente obtido e processado é que ele 
terá conservado suas características organolépticas e 
nutricionais e, portanto, sua qualidade. A composição 
do leite é determinante para o estabelecimento da sua 
qualidade nutricional e adequação para processamento 
e consumo humano. Os avanços nas técnicas 
relacionadas às etapas de produção, processamento e 
distribuição de leite têm favorecido ainda mais o seu 
consumo, particularmente o de origem bovina. Essas 
etapas, porém, induzem as alterações bioquímicas, 
físico-químicas, microbiológicas, nutricionais, 
sensoriais que podem comprometer a qualidade do 
produto final. A química do leite tornou-se muito 
importante para a garantia de qualidade e o 
desenvolvimento de produtos em laticínios. Assim, o 
estudo da química do leite envolve especialistas em 
diversas áreas, em razão da complexidade das 
interações entre os constituintes do leite e os 
tratamentos tecnológicos empregados.

Do ponto de vista da saúde pública, a população 
deve ter ao seu alcance alimentos de boa qualidade, 
dentro de padrões pré-estabelecidos, não só em valores 
nutritivos, como, também, quanto às condições 
higiênicas, que propiciem segurança para a saúde do 
consumidor.

A atividade leiteira do agreste meridional de 
Pernambuco, representada especialmente por pequenos 
e médios produtores rurais, tem se destacado como 
importante fonte de emprego e renda. Essa região se 
caracteriza pela produção de leite exclusivamente a 
pasto, aspecto que favorece o produtor e o laticínio no 
decorrer do ano. Porém, a quantidade e qualidade do 
leite produzida e sua composição apresentam variações 
ocasionadas por diversos fatores: espécie, raça, 

fisiologia, alimentação, estação do ano, doenças, período 
de lactação, ordenhas, fraudes e adulterações [1].

Assim, o presente trabalho teve como objetivos avaliar 
as condições higiênico-sanitárias e a qualidade físico-
química do leite “in natura” entregue ao comércio local da 
cidade de Calçado-PE e orientar os produtores e 
consumidores, para assim garantir melhoria na qualidade de 
vida desse município. 

Material e métodos

O presente trabalho está sendo desenvolvido no 
município de Calçado-PE, onde foi dividido em dois 
momentos: I - Pesquisa de Campo II - Pesquisa 
Experimental.

I - Pesquisa Campo

(a) Escolha de seis fazendas a ser utilizada como objeto de 
estudo (A, B, C, D, E e F).

(b) Realização de visita in locus as propriedades para 
visualização das condições higiênico-sanitárias da sala de 
ordenha, manipulação, acondicionamento do produto e das 
condições higiênicas dos ordenhadores.

(c) Realização de ciclo de debates com produtores e 
consumidores, abordando aspectos de obtenção higiênica 
do leite e, sobretudo, sobre a importância da qualidade de 
leite para melhoria de vida do município.

(d) Elaboração de jornal e folder abordando 
procedimentos para obtenção de leite de boa qualidade e 
aspectos relacionados  aos perigos que o leite oferece a 
saúde do consumidor quando adulterado.

II - Pesquisa Experimental

  As amostras (1000 mL) foram acondicionadas em 
caixa de isopor com gelo e enviadas ao Laboratório de 
Ensino de Química Orgânica da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns, 
para análise imediata. Foram analisadas amostras, quanto 



aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, e 
comparadas com padrões estabelecidos pela legislação 
em vigor [2]. Vale salientar que, o experimento em 
campo e em laboratório foi conduzido segundo as 
metodologias [3,4,5].
Resultados e Discussão

    As amostras foram adquiridas em pequenas 
propriedades da cidade de Calçado e em seguida 
analisadas obedecendo aos métodos analíticos oficiais 
exigidos pelo Ministério da Agricultura e de acordo 
com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
do Leite Cru Refrigerado da IN 51 [2].  Nas seis 
amostras analisadas, algumas continham conservantes 
ou substâncias químicas, geralmente utilizadas na 
fraude do leite. Quanto às características principais do 
leite os resultados são apresentados na tabela 1:

Analisando alguns dos parâmetros físico-químicos 
especificamente, verifica-se que:

A Densidade conforme literatura deve variar entre 
1,023 g/mL e 1,040 g/mL, o que não condiz com os 
resultados da analise desse parâmetro que apresentaram 
valores distintos.

O peróxido foi constatado nas fazendas A, C e D, e 
isso significa que, os produtores estão adicionando 
soda caustica ou água oxigenada no leite com o intuito 
de mascarar a presença de microrganismos.

Foi detectada a presença de urina em 66,7% e de pus 
em 33,3% das propriedades, demonstrando que as 
condições higiênico-sanitárias na ordenha apresentam-
se de forma negativa, constituindo assim risco a saúde 
do consumidor. 
      Na avaliação feita pelo teste de redutase, verificou-
se que algumas amostras presentaram péssima 
qualidade microbiológica. Diversos fatores, entre os 
quais conservação, demanda, temperatura, estação do 
ano, condições de produção e sistemas de 
comercialização afetam as características do leite.
    Com base nos resultados obtidos na análise em 
laboratório, foi feito um diagnóstico da realidade, e 
verificou-se grande carência por parte dos produtores 
quanto a um manejo sanitário correto na hora da 
ordenha. Sendo assim, foram realizadas visitas as 
propriedades, orientando os ordenhadores quanto a 
procedimentos corretos para obtenção de leite de 
qualidade. Percebendo a problemática, foi 
confeccionado um folder abordando as principais dicas 
a serem seguidas para uma ordenha correta (figura 1).

    Em um segundo momento, foi feito uma capacitação 
com os alunos da Escola Municipal Professor Sebastião 
Tiago. A capacitação procedeu-se da seguinte forma: 
Inicialmente, foi feito uma explanação do projeto e 
divulgação dos resultados obtidos através das análises 
físico-químicas (figura 2). Para finalizar a capacitação foi 
realizada uma dinâmica de avaliação com perguntas 
relacionadas ao tema, premiando-se aqueles alunos que 
respondessem corretamente aos questionamentos (figura 3).

     Por fim, foi elaborado um jornal informativo (figura 
4), abordando procedimentos para obtenção de leite de boa 
qualidade e aspectos relacionados aos perigos que o leite 
adulterado oferece ao consumidor quando adulterado. Vale 
salientar que, o jornal informativo foi entregue nas feiras 
livres, escolas, sindicatos e cooperativas do município de 
Calçado-PE e na UFRPE/UAG.

Conclusão

        Foram detectadas algumas irregularidades nos 
aspectos físico-químicos e microbiológicos de cerca de 60 
% da amostras analisadas. 
        Esse trabalho foi de fundamental importância, pois 
contribuiu para melhoria da qualidade do leite 
comercializado na cidade de Calçado - PE, tendo em vista 
que, a partir das orientações fornecidas ao longo de 
desenvolvimento do projeto, os produtores modificaram 
sua forma de realizar a ordenha, fazendo-a de forma 
higiênico-sanitária correta.
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Tabela 1. Parâmetros Físico-Químicos e Microbiológicos do Leite “in natura” da Cidade de Calçado-PE. 

FAZENDA DENSIDADE pH PERÓXIDO PUS AMIDO CLORETO ACIDEZ URINA MICRORGANISMOS

A 1,1288 6,78 SIM SIM NÃO NÃO 20°D SIM SIM

B 1,0727 6,16 NÃO NÃO NÃO NÃO 29°D SIM SIM

C 1,1625 6,63 SIM NÃO NÃO NÃO 20°D NÃO SIM

D 1,2223 6,63 SIM NÃO NÃO SIM 19°D SIM SIM

E 1,1937 6,49 NÃO SIM NÃO NÃO 26°D SIM SIM

F 0,9828 6,70 NÃO NÃO NÃO NÃO 19°D NÃO SIM

                                                                      

Figura 1: Folder de Orientação aos produtores

   

                                

Figura 2: Explanação do Projeto aos Consumidores. 

Figura 3: Dinâmica de Avaliação

Figura 4: Jornal Informativo


