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MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO 

ABASTECIMENTO



As empresas sob SIF em SC receberam em 2015
cerca de 5,5 milhões de litros de leite/dia,

em 77 estabelecimentos 
que recebem leite diretamente de produtores

SIE 302.644L/dia
SIM 38.810L/dia

Fonte: IBGE, Pesquisa trimestral do leite

INSPEÇÃO FEDERAL DO LEITE EM SC



Estabelecimentos registrados no Serviço 
de Inspeção Federal em SC

Estabelecimentos com 
SIF/leite em SC Nº

Fábrica de Laticínios 40
Posto de Resfriamento 29
Usina de Beneficiamento 15
Total 84



5.500.000 litros/dia
39.000 produtores

Média 141 litros/produtor/dia

LEITE SIF SC em 2015







Fotos cedidas pela EPAGRI



O que estas

AGROINDUSTRIAS

tem em comum?



A

-Necessidade
-Obrigação

de obter um produto de 
qualidade!



- Inocuidade alimentar = barreira não alfandegária : 
preço?

- Sistemas de inocuidade integrados devem ser 
implantados com o objetivo claro de proteger a 
saúde das pessoas e não só para satisfazer as 
exigências do comércio mundial.

Diaz-Bonilla et al, 2002

- O setor leiteiro não pode ser eficiente
internacionalmente se não o for no mercado
doméstico.

Jachnik, IDF, 2004

- Nenhuma atividade comercial leiteira pode existir
no comércio internacional se não estiver
construida sobre uma sólida base nacional de 
sanidade e segurança alimentar.

- Monardes, 2004



O que é
QUALIDADE???????
É uma atributo?

Quais os requisitos
para um produto lácteo
ter QUALIDADE?



Conceito:

- Produto ou serviço que atende perfeitamente, 

de forma confiável, de forma acessível, de 

forma segura e no tempo certo às 

necessidades dos CLIENTES

- A Qualidade do Leite é o conjunto de 

características responsáveis pela aceitação 

do produto no MERCADO



Para o consumidor o 
que é um produto

lácteo de qualidade?



- Segurança:
Inocuidade em relação a doenças,
Ausência de substâncias “estranhas” como

conservantes, antibióticos)

- Sabor agradável

- Vida de prateleira

- Nutritivo



DEFINIÇÕES

Envenenamento alimentar – doenças
causadas pela ingestão de alimentos,
quer seja causadas por agentes
biológicos ou químicos.

Quimicos – plantas tóxicas, metais
pesados, resíduos de pesticidas.

Biológicos – intoxicações e
infecções



CARACTERISTICAS CLINICAS

Mais de 250 DTAs conhecidas

Sintomas variáveis dependendo do agente etiológico

Diarréias e vômitos são os mais comuns

SEGUNDO A OMS (Organização Mundial da Saúde)

1,5 bilhões de casos/ano de diarréias

Mortalidade de 3,5 milhões de crianças/ano menores de 5 anos

70% das diarréias são atribuídas a contaminação por alimentos



AGENTES ETIOLÓGICOS

Campylobacter, 

Salmonella, 

E. coli (O157:H7),

Vibrio ,

Listeria, 

Shigella, 

Staphylococcus aureus, 

Viroses e parasitas.



INCIDÊNCIA

AINDA NÃO ESTÁ BEM CONHECIDA

Estima-se que um mínimo de 6 milhões
a mais de 80 milhões de infecções e
intoxicações/ano nos Estados Unidos.

60% dos surtos são de etiologia
desconhecida



EXTENSÃO DAS DOENÇAS DE ORIGEM 
ALIMENTAR NA EUROPA

ERS ( Economic Research Service)
Department of Agriculture

76 milhões de casos/ano

325.000 hospitalizações

5200 mortes

Principais patógenos: E. coli O157:H7,
Campylobacter, Listeria e Salmonella



 Número de pessoas doentes devido à
enfermidades transmitidas por alimentos de
origem animal, por mês, na região sul do
Brasil:

???
 Número de pessoas mortas por enfermidades

transmitidas por alimentos, por ano, no
Brasil:

???



GRUPOS DE RISCO

TODAS AS PESSOAS

CRIANÇAS, JOVENS,IDOSOS

IMUNODEPRIMIDOS – TEM UM
RISCO MAIOR DE SÉRIAS
DOENÇAS E MORTE



CUSTOS
EUROPA - $ 6,9 bilhões dólares /ano

(estes gastos incluem custos médicos, 
perda de produtividade com falta no 
trabalho)

EUA - $ 35 bilhões de dólares anualmente

PERU – perdeu 500 milhões de dólares em 
exportações de peixes e produtos derivados 
com a reemergência da cólera em 1991.



Os alimentos, hoje em dia, não são mais perigosos do que antes, mas 
a população defende-se de forma menos eficaz do ponto de vista 

imunológico.

Segundo a OMS os riscos ligados à alimentação apresentam
uma clara tendência a aumentar.

A NOSSA ALIMENTAÇÃO ATUAL REPRESENTA UM RISCO PARA 
A SAÚDE?



AUMENTAR?

Pessoas imunologicamente + sensíveis tendem a aumentar 
(HIV e outras doenças). 

Globalização, trocas comerciais em todas as regiões do mundo

Disposição de meios de diagnóstico que permitem avaliar riscos
e doenças ligadas à alimentação

Viajantes, refugiados e imigrantes expõem-se a riscos de
toxinfecções não familiares. (Estima-se que na Suécia 90% dos
casos de salmonelose são importados)



POR QUE TENDEM

A AUMENTAR?

Mudanças em microrganismos: novas
espécies virulentas em patógenos velhos,
desenvolvendo resistência a antibióticos,
e mudança na habilidade de sobrevivência
em condições adversas

Mudanças no estilo de vida – comem
refeições preparadas em cantinas, “fast
foods” e vendedores de rua.



TRADICIONALMENTE OS ALIMENTOS 
IMPLICADOS ERAM CARNE MAL COZIDA, 

AVES, FRUTOS DO MAR, LEITE NÃO 
PASTEURIZADO

HOJE, OUTROS ALIMENTOS SÃO CITADOS:
Casca de ovos e ovos crus, melão, tomates

Salmonella Enteritidis

Morangos

Virus Hepatite A
Suco de maçã, alface, carne e leite cru

relacionado a reservatório bovino

E. coli O157:H7



 Água 87.5

 Gordura 3.5

 Proteínas 3.5

 Lactose 4.7

 Minerais 0.8

 Sólidos Totais       12.5

 Nota:

alimentação, período de lactação, 
condições climáticas 

Água

Gordura

Proteínas

Lactose

Minerais



CARACTERÍSTICAS DO LEITE
 Excelente meio para crescimento bacteriano

Rico em nutrientes
pH favorável
Sem barreiras naturais
Temperatura favorável (37°C)

ALTAMENTE PERECÍVEL !!!



TIPOS DE BACTÉRIAS
 MESÓFILAS (Ideal é entre 30 e 35°C)
Bactérias láticas.

 Incluem os gêneros:
 Lactobacillus
 Lactococcus
 Enterococcus: origem intestinal
 Streptococcus: causador de mastite e

processos infecciosos.
Eleva a acidez do leite crú, queijo quebradiço. 

FERMENTOS



TIPOS DE BACTÉRIAS
 MESÓFILAS
Coliformes totais e fecais
Incluem diversos gêneros:

 Enterobacter, Escherichia, Serratia, etc.
Inclui patogênicos (Indica risco à saúde)

 Salmonella, Yersinia, Shigella, Enterobacter 
aerogenes, Escherichia coli.

 Origem: contaminação externa, falta de higiene
 Ambiente
 Intestino de animais, fecal.

 Produzem diversos ácidos: Fórmico, Acético, Propiônico, H2S.
 Produzem gases

Eleva a acidez do leite crú , contaminação de leite 
pasteurizado e derivados,queijo quebradiço,inclado, 
rendado .



TIPOS DE BACTÉRIAS
 PSICROTRÓFICAS ( Ideal 20° e 25°C)
Crescem entre 5° e 30°C

Gêneros Pseudomonas, Listeria monocytogenes, 
Yersinia enterocolitica e Bacillus cereus .

 São eliminadas na Pasteurização, mas possui 
metabolismo produzindo enzimas lipolíticas    

e proteolíticas que são termorresistentes.
Proteólise: coagulação leite UHT, afeta 
solubilidade do leite em pó, sabor amargo em 
queijos, dessoragem em iogurtes.
Lipólise: sabor de ranço em leite e derivados



TIPOS DE BACTÉRIAS
 TERMODÚRICAS
 São resistentes aos processos térmicos
 Enterococos: resistem à pasteurização do leite 

(75°C/15 s)
 Deteriorantes do leite pasteurizado

 Origem: ambiente e intestino animal
 Esporos: resistem ao processo UHT (144°C /3 s)

 Origem: Ambiente, Intestino, Higiene deficiente, 
Ração

 Gêneros: Bacillus e Clostridium



Não é possível melhorar a 
qualidade do leite após a ordenha.

O melhor que podemos fazer é 
evitar que ela se perca no 
caminho entre o úbere e o 

consumidor. J. W. Dürr, 2004







Programas de Controle e 
Garantia de Qualidade
 Importante ferramenta de gerenciamento de 

segurança do alimento:

 BPF ( Boas Práticas de Fabricação ) 
 PPHO ( Procedimento Padrão de Higiene Operacional )
 APPCC ( Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

controle)
 PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE



 As modernas legislações dirigidas ao 
controle sanitário de alimentos tratam esses 
programas como requisitos básicos para a 
garantia da inocuidade dos produtos. 



Importância

 Permite identificar falhas operacionais ou 
administrativas que possam ocorrer durante o 
processo produtivo

FERRAMENTA  DE CONTROLE DO PROCESSO



O QUE SÃO
PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE ?

São  programas desenvolvidos, 
implantados, mantidos e monitorados

pelos estabelecimentos, visando 
assegurar a qualidade higiênico-

sanitária de seus produtos.



POR QUE OS ESTABELECIMENTOS PRECISAM  
DESENVOLVER E IMPLANTAR OS
PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE ?

 Os estabelecimentos são responsáveis 
pela qualidade de seus produtos.

 Portanto, devem demonstrar, através 
de evidências, que os produtos 
oferecidos aos consumidores são 
inócuos.



Elementos de Inspeção
1. Manutenção das instalações e equipamentos industriais;
2. Vestiários e sanitários;
3. Iluminação;
4. Ventilação;
5. Água de abastecimento;
6. Águas residuais;
7. Controle integrado de pragas;
8. PPHO;
9. Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos operários;
10. Procedimentos Sanitários das Operações;
11. Controle da matéria-prima, ingredientes e material de 

embalagem;
12. Controle de temperaturas;
13. Calibração e aferição de instrumentos de controle de 

processo;
14. APPCC- Avaliação do Programa de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle; 
15. Controles Laboratoriais e Análises
16. Controle de Formulação dos produtos Fabricados;
17. Rastreabilidade



 Conhecer o processo
 Descrever cada elemento de controle relativo ao 

processo produtivo/estabelecimento:

- Descrever o que/como/quando/quem monitora e 
verifica

- Descrever as ações (ITs)
- Descrever as ações corretivas em caso de desvios



FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO:
Exemplo de produção de queijo mussarela

Recepção de matéria-prima provas rápidas
coagem do leite
filtração
resfriamento do leite

Pasteurização pré-aquecimento
padronização e clarificação
pasteurização (72,8 a 75o C)
resfriamento do leite (2 a 5o C)

Coagulação leite no tanque de fabricação
aquecimento do leite (34 a 36o C)
colocação dos ingredientes
repouso
teste do ponto da massa (faca ou espátula)

Corte da massa Primeira mexedura Segunda mexedura

Aquecimento (42 a 47o C)



Dessora pré-prensagem
escoamento do soro

Acidificação da massa (pH 4,9 a 5,2)

Filagem da massa teste da massa para filagem
acrescentar água quente (80 a 85o C)
bater a massa

Enformagem

Salga colocar o queijo na salmoura (18 a 23% de NaCl)
manter recipiente em câmara fria (menor que 10o C)

Secagem Embalagem Resfriamento

Expedição



Ex. 5-Água de Abastecimento

 Deve-se observar:
 Controle diário: pH e cloro nos pontos previamente definidos 

e mapeados pelo programa; 
 Identificação dos pontos de coleta
 Rede pública: eventualmente pode ser necessária a recloração

quando forem constatados níveis baixos de CRL.
 Avaliação das condições gerais das caixas d’água



Cloração da água
 O sistema de cloração deve:

 Possibilitar a garantir a dispersão do cloro, de forma 
homogênea,

 Ph deve ser inferior a 8;
 Tempo de contato cloro/água deve ser de no mínimo 30 

min;
 Ph da água na distribuição deve ser mantido na faixa de 

6,0 a 9,5.
 Recomenda-se dispositivo de alerta ( sonoro e visual)



9. Higiene, Hábitos higiênicos,Saúde 
dos operários

 Uniformes e acessórios
( aventais/calças/gorros/máscaras)

•São trocados diariamente

•Em intervalos menores qdo necessário

•Qdo descartáveis desprezadas após uso



9. Higiene, Hábitos higiênicos,Saúde dos 
operários

 Durante o monitoramento deve-se observar:
 Pratica de lavagem e desinfecção mãos, braços, 

antebraços à entrada das seções

 Higiene corporal está sistematicamente sendo 
realizada pelo operariado

 Se operários que manipulam produtos praticam 
rotineira e adequadamente hábitos de higiene e 
se utilizam uniformes adequadamente.



9. Higiene, Hábitos higiênicos,Saúde dos 
operários

 Ao início dos trabalhos e à entrada das seções 

 Alterações na saúde(mão/outros)
 Presença de adornos

verifica



9. Higiene, Hábitos higiênicos,Saúde dos 
operários

 Limpeza
 Uniformes e Acessórios ( aventais e outros)
 Controle de Saúde dos operários
 Treinamento dos operários

verifica



Exemplo:

-Uniforme completo e limpo

-Protetor de cabelo devidamente amarrado



Livre de quaisquer ornamentos:

Ex.: Brincos, pulseiras, relógios, aliança, 
maquiagem, perfumes...



-Lavar as botas antes de entrar na 
indústria

-Lavar bem as mãos e ante-braço com 
detergente esfregando bem.

-Enxaguar completamente.

-Secar as mãos com papel toalha.

-Passar sanitizante na entrada da seção



BPF – HIGIENE PESSOAL



Swab de mãos de manipulador

Contador de 
colânias



1° colheita           Mãos não higienizadas



2° colheita            mãos limpas não sanitizadas



3° colheita       mãos limpas e sanitizadas



Pontos relevantes para implantação do programa ( BPF ):

 Treinamentos e orientações operacionais

Deve fazer parte de um “comportamento 
operacional” dos manipuladores de alimentos, 
de uma maneira sistêmica e ordenada



FAZER AS COISAS SIMPLES 
ACONTECEREM TODO DIA!!

Laranja, 2006





Cada um deve fazer a sua parte no sentido de 
produzir e manter a qualidade do leite:

O COMPROMISSO COM A QUALIDADE 
DEVE ESTAR EM TODOS OS ELOS DA 

CADEIA



Obrigado!!!

sergio.bajaluk@agricultura.gov.br

mailto:sergio.bajaluk@agricultura.gov.br

