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ÁGUA COMO FATOR DE INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE 

MICROBIOLÓGICA DO LEITE PRODUZIDO EM PROPRIEDADES 
RURAIS FAMILIARES.   

Fernanda Michele Satake1; Maria Imaculada Fonseca2; Fabiana Ferreira da Costa 3; Luiz Augusto 
do Amaral4  

RESUMO --- O objetivo do presente trabalho foi detectar problemas nas fases de obtenção do leite 
que possam levar à contaminação microbiológica através da aplicação de procedimentos adequados 
de higienização. A qualidade microbiológica do leite depende de fatores como saúde do animal, 
produtor, assepsia do úbere, higienização dos equipamentos de ordenha, tanque resfriador e 
qualidade da água. Além disso, a higiene correta na sua cadeia produtiva tem papel relevante para 
obtenção de um produto final com qualidade higiênico-sanitário assegurada ao consumidor. Após 
prévio diagnóstico da realidade de cada propriedade, foram colhidas amostras em três propriedades 
específicas situadas no município de Guariba/SP, que posteriormente foram submetidas à contagem 
de microrganismos mesófilos, quantificação do número mais provável (NMP) de coliformes totais e 
termotolerantes. Todas as propriedades apresentaram deficiência no manejo sanitário e zootécnico, 
bem como no controle da qualidade da água, sendo estes fatores determinantes na contaminação do 
leite cru. 

ABSTRACT --- The objective of the present work was to detect problems in the phases of 
attainment of milk that can lead to the microbiological contamination through the application of 
adequate procedures of hygienic cleaning. The microbiological quality of milk depends on factors 
as health of the animal, producer, asepsis of udder, hygienic cleaning of the equipment of milking, 
tank cooler and quality of the water. Moreover, the correct hygiene in its productive chain has 
excellent paper for attainment of a final product with quality hygienical and sanitarity assured to the 
consumer. After previous diagnosis of the reality of each property, samples had been harvested in 
three situated specific properties in the city of Guariba/SP, that had been later submitted to the 
counting of mesophilic microrganisms, quantification of the most probable number (MPN) of total 
and termotolerants coliforms. All the properties had presented deficiency in the sanitary and 
handling conditions, as well as in the control of the quality of the water, being these as 
determinative factors in the contamination of raw milk.  
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1- INTRODUÇÃO   

A água é o mais importante recurso natural do mundo: sem ela a vida não pode existir.  

Para o consumo humano e animal, a água deve ser isenta de contaminantes químicos e 

biológicos e apresentar certos requisitos de ordem estética. Entre os contaminantes biológicos são 

citados organismos patogênicos compreendendo bactérias, vírus, protozoários e helmintos, que 

veiculados pela água podem, através de sua ingestão, infectar o organismo humano ou animal 

Branco (1974).  

Em 1854, uma epidemia de cólera em Londres causou 10.000 mortes e relacionou pela 

primeira vez uma doença com contaminação da água de consumo por bactérias entéricas através da 

poluição da mesma por esgoto doméstico. Bates (2.000) 

Em relação à água de consumo humano, Isaac-Marquez et al. (1994) afirmam que a água é um 

dos mais importantes veículos de enfermidades diarréicas de natureza infecciosa, tornando-se 

primordial sua avaliação microbiológica. 

Para os animais de produção, principalmente bovinos, suínos e aves, em muitos casos, a água 

é tida como uma das principais vias de transmissão de agentes causadores de doenças que, segundo 

Souza et al.(1983), representam fatores importantes à economia e à saúde pública, pois podem 

acarretar prejuízos econômicos, às vezes elevados, e muitos dos seus agentes causais podem ser 

transmitidos ao homem. 

Dentre as atividades agropecuárias, a pecuária de leite possui grande relevância em diversas 

regiões brasileiras, principalmente no Sul e Sudeste, devido ao seu caráter de complementaridade à 

renda dos pequenos produtores rurais e também por ser, o leite, dentre os diversos alimentos 

consumidos no Brasil, um produto de alto valor nutritivo e fonte de proteínas essenciais para o 

crescimento e o desenvolvimento da criança, bem como para a manutenção de adultos por também 

ser fonte de energia, cálcio e fósforo.  

No processo de obtenção do leite, a ordenha constitui a etapa de maior vulnerabilidade para a 

ocorrência de contaminações por sujidades, microrganismos e substâncias químicas que podem ser 

imediatamente incorporados ao produto in natura.  

Portanto, a qualidade da água utilizada para lavagem dos utensílios, equipamentos de ordenha 

e tetos dos animais é fundamental para evitar a contaminação do leite e veicular microrganismos 

para a glândula mamária.  

2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Segundo Stukel et al. (1990), o risco da ocorrência de surtos de doenças veiculadas pela 

água no meio rural é alto, principalmente pela possibilidade de contaminação bacteriana dessas 

águas, que são captadas em poços muitas vezes velhos, inadequadamente vedados e próximos de 

fontes de contaminação como fossas e áreas de pastagens de animais. Somando a essas colocações, 

Conboy & Goss (2.000) citam que a deposição diária de resíduo orgânico animal no solo, prática 

muito usada no meio rural em nosso país, aumenta o risco da contaminação da água subterrânea.  

2.1- A produção de leite e sua importância 

No Brasil, de modo geral, o processo de obtenção do leite é realizado sob precárias condições 

higiênico-sanitárias que levam a altas contagens de microrganismos no produto, podendo constituir-

se em risco à saúde animal e à saúde pública, principalmente quando consumido sem tratamento 

térmico adequado. 

Vale ressaltar que o comércio informal de leite é uma grande ameaça à saúde pública. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em conseqüência da baixa qualidade do leite 

dezesseis doenças bacterianas e sete viróticas são veiculadas pelo produto comercializado nessas 

condições, dentre elas, a tuberculose e gastroenterites. Agnese(2002) 

2.2- Etapas críticas para contaminação do leite 

A qualidade do leite é dependente de vários fatores que vão do estado sanitário do rebanho, à 

limpeza dos equipamentos e utensílios destinados à obtenção do leite, higiene do local e qualidade 

da água utilizada na propriedade. 

Laranja da Fonseca & Santos (2001) citaram que 95% dos problemas com altas contagens de 

microrganismos mesófilos são originários de deficiências na lavagem e na sanitização de utensílios 

e sistema de ordenha e deficiências na higiene de ordenha, os quais estão associados a problemas de 

resfriamento e que, raramente a vaca é fonte de problema. 

Lunder & Brenne (1996), em estudo realizado sobre a qualidade de leite cru produzido na 

Noruega, afirmam que a contagem bacteriana da água utilizada na produção de leite tem grande 

influência na contagem bacteriana do leite. Assim, deve-se dar importância para a qualidade da 

água a ser utilizada na higienização de equipamentos e do úbere dos animais, durante o processo de 

produção de leite, uma vez que ela pode se constituir numa fonte de microrganismos, que em 

contato com o leite, rico em nutrientes, pode ter seu número aumentado de maneira significativa 

depreciando a qualidade do produto. Nesse sentido é que de acordo com Willers et al. (1999), nos 

Estados Unidos, segundo normas de produção do leite pasteurizado, a água utilizada na produção de 

leite deve ter características de potabilidade. 
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Amaral et al. (1995), analisando amostras de água utilizada na produção de leite em 10 

propriedades rurais, situadas na região Nordeste do Estado de São Paulo, verificaram que 90,0% das 

amostras estavam fora dos padrões microbiológicos de potabilidade. 

Dentre os vários fatores que podem contribuir para a contaminação das águas subterrâneas, se 

destaca a ubiqüidade de determinados microrganismos, especialmente daqueles pertencentes ao 

grupo dos coliformes e aos gêneros Staphylococcus e Pseudomonas Schukken et al. (1991).  Estes 

mesmos autores verificaram um aumento do risco de ocorrência de mastite quando a água utilizada 

na produção do leite não sofre qualquer processo de tratamento.  

3- MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1- Área de Estudo 

As propriedades foram selecionadas após um estudo exploratório para avaliação preliminar, 

dentre aquelas integrantes do Convênio entre a FCAV/UNESP e a Prefeitura Municipal de Guariba 

denominado “Projeto Nosso Leite”. Foram escolhidas três propriedades para a realização do 

presente trabalho por atenderem algumas exigências pré-determinadas que caracterizem a 

necessidade de intervenção: ausência de assistência técnica; baixa produção e produtividade; mão 

de obra familiar; ordenha manual; deficiência na extração e no armazenamento do leite.  

Durante o segundo semestre de 2004, foram aplicados dois questionários, sendo um para 

realizar o levantamento da situação sanitária das propriedades e outro para verificação da 

importância e qualidade da água utilizada nelas.  

No período de maio a outubro de 2005, foram realizadas colheitas das amostras de água e 

leite.  

3.2- Colheita das amostras 

Durante as visitas foram realizadas colheitas de amostras de leite e água com o intuito de 

identificar interferência da qualidade da água na contaminação microbiana do leite e a transferência 

de orientações de técnicas corretas de produção e obtenção do produto. 

Foram realizadas cinco colheitas em cada propriedade rural, sendo o intervalo entre uma 

colheita e outra de sete dias. 

3.2.1- Amostras de água (APHA, 1992) 

Foram colhidas 15 amostras de água utilizada para o manejo de ordenha do poço profundo 

localizado nas mesmas, em frascos esterilizados com capacidade para 500 mL e preenchidos em 2/3 

de seu volume. Os frascos depois de identificados foram acondicionados em caixas de material 

isotérmico contendo cubos de gelo.                                                                                                                                 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5

 
As amostras dos poços profundos foram colhidas após escoar a água por 3 minutos da torneira 

ligada diretamente ao poço, tomando-se cuidados para que a colheita se realizasse de maneira 

asséptica. 

Cinco amostras de leite cru armazenado em latões foram colhidas em cada uma das 

propriedades rurais, utilizando-se frascos estéreis com capacidade para 250 mL. Elas foram levadas 

ao laboratório em caixas de material isotérmico contendo cubos de gelo, sendo processadas logo 

após sua colheita. 

As análises foram realizadas no Laboratório do Departamento de Engenharia Rural da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, “Campus de Jaboticabal” - UNESP. 

3. 3- Análises Laboratoriais 

3.3. 1- Determinações dos Números Mais Prováveis de coliformes totais e termotolerantes nas 
amostras de água APHA, (1992) e leite BRASIL, (1981). 

Para a diluição das amostras de água utilizada para o manejo de ordenha, a mesma para o 

consumo humano foram adicionados 10mL da amostra em 90mL de água peptonada a 0,1%, 

obtendo-se a diluição 10-1. Em seguida transferiu-se 10 mL dessa primeira diluição em 90 mL do 

diluente obtendo-se a diluição 10-2 e assim sucessivamente até 10-10. 

A seguir, 10 mL da amostra pura e de suas diluições decimais foram transferidos para 10 

tubos contendo 10 mL de Lauril Sulfato Triptose (LST), concentração dupla, e tubos de 

fermentação de Durhan, e incubados por 48 horas a 35oC. Os tubos positivos apresentaram a 

turvação e formação de gás. Alícotas de 100 µL dos tubos positivos no Caldo LST foram 

transferidas para tubos contendo Caldo Bile Verde Brilhante (BVB) e tubos de fermentação e 

incubados por até 48 horas a 35oC para confirmação de coliformes totais e para tubos contendo 

Caldo EC e incubados a 44,5oC por 24 horas para confirmação de coliformes fecais. A partir do 

número de tubos positivos, no Caldo BVB e EC, e utilizando uma tabela de Número Mais Provável 

(para 10 tubos) foram obtidos o NMP de coliformes totais e fecais por 100 mL de água. 

O preparo das diluições decimais das amostras de leite foi realizado adicionando-se 1 mL de 

leite em 9 mL do diluente (água peptonada a 0,1% estéril). A partir desta diluição, foram preparadas 

da mesma maneira, as diluições subseqüentes até 10-6. A partir das diluições, foram inoculados com 

1 mL, respectivamente, 3 baterias de 3 tubos de caldo lauril sulfato triptose com tubo de Durhan 

invertido. Após a inoculação, estes tubos foram incubados a 35ºC por 24 a 48 horas e considerados 

positivos aqueles que revelaram a presença de desenvolvimento bacteriano, ou seja, turvação do 

meio e produção de gás. A determinação do NMP de coliformes totais e coliformes termotolerantes 

seguiu-se a mesma metodologia descrita para as amostras de água, utilizando Tabela de NMP de 

três séries de três tubos. 
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3.3.1- Quantificação dos microrganismos mesófilos pelo método de “POUR PLATE” nas amostras 

de água APHA, (1992) e leite BRASIL, (1981) 

Foram transferidos 1 mL das amostras para placas de Petri esterilizadas e a seguir, de maneira 

asséptica, foram vertidos 15-20 mL de Ágar Padrão para Contagem (PCA), fundido e resfriado. 

Após a homogenização e solidificação, as placas foram incubadas a 35°C por 48 horas. Após a 

incubação foram contadas as placas contendo entre 25 a 250 colônias e o número encontrado 

multiplicado pelo fator de diluição, fornecendo o número de microrganismos mesófilos por mL da 

amostra.  

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando que a qualidade do leite também é influenciada, dentre outras coisas, pela 

sanidade e manejo animal e também pela qualidade da água utilizada na atividade leiteira, foi 

realizado um levantamento de forma a caracterizar o tipo de propriedade em que foi desenvolvido o 

trabalho e com isto possibilitar o entendimento dos resultados microbiológicos obtidos.  

As propriedades rurais estudadas foram classificadas como propriedade familiar, porque a 

mão-de-obra presente era basicamente de membros pertencentes à família.  

Com relação à obtenção de água, a Tabela 1 mostra o desconhecimento dos proprietários 

sobre o assunto, por exemplo, a água utilizada para higienização dos utensílios de ordenha era a 

mesma de consumo humano, sendo oriunda de poços artesianos profundos, com simples proteção, 

tais como tampa e calçada ao redor. A ausência de fatores de proteção expõe as fontes à 

contaminação, principalmente por águas de escoamento superficial que podem adentrar diretamente 

à fonte ou pelo processo de infiltração no solo. Segundo Kravitz et al. (1999), a proteção das fontes 

de abastecimento pode preservar a qualidade da água no meio rural onde a desinfecção não é 

realizada. 

Pode-se verificar ainda que, nenhuma propriedade realizava a limpeza e desinfecção periódica 

dos reservatórios. Este comportamento é preocupante, principalmente pela ausência de tratamento 

das águas consumidas nas propriedades. 

Tabela 1: Características das propriedades analisadas relacionadas com a água 

Produtores 
Práticas 

A B C 

Fonte de água para consumo 

humano 

Poço 

Profundo 

Poço 

Profundo 

Poço 

Profundo 

Forma de retirada da água da fonte Bomba Bomba Bomba 
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Fonte de água para consumo 

animal  
Poço 

Profundo 

Poço 

Profundo 

Rio e Poço 

Profundo 

Proteção da Fonte de Água 

Desvio de 

água de chuva, 

Calçada ao redor e 

Tampa 

Calçada ao 

redor e Tampa 

Calçada ao 

redor e Tampa 

O que acha da qualidade da água da 

sua propriedade  Ótima  Boa  Boa 

A água pode transmitir alguma 

doença para os homens?  Não  Não  Não 

Tipo de doença Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

A água pode transmitir alguma 

doença para os animais?  Não  Não  Não 

Tipo de doença Não Não Não 

Tipo de higienização realizada pelo 

ordenhador antes da ordenha  Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma 

Tipo de higienização realizada pelo 

ordenhador entre as ordenhas  Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma 

Você acha que a qualidade da água 

pode influenciar a qualidade do leite?  Não  Não  Não 

Faz tratamento da água? Não Não Não 

Usa filtro domiciliar Sim Sim Sim 

Faz algum tratamento para água de 

consumo humano?  Não  Não  Não 

Quantas vezes ao ano faz lavagem 

e desinfecção do reservatório de água?  Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma 

Fez análise da qualidade da água 

nos últimos dois anos?  Não  Não  Não 

 

Os fatos relatados acima refletem bem o aspecto concreticista do ser humano no meio rural, o 

que dificulta seu entendimento de algo que não possa passar pelos sentidos físicos, como a presença 

de bactérias na água, por exemplo, principalmente naquelas com características estéticas, límpidas e 

de bom aspecto, como as subterrâneas. Isso com certeza funciona também como barreira negativa 
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para que possam vincular a água das fontes existentes nas propriedades com a má qualidade 

microbiológica e com o risco de transmissão de alguma doença , fato esse bastante evidenciado nas 

respostas dadas pelos moradores sobre a qualidade da água nas propriedades estudadas. 

Na Tabela 2 estão demonstrados os valores dos Números Mais Prováveis (NMP) de 

coliformes totais e fecais nas amostras de água utilizada para consumo humano nas três 

propriedades rurais do município de Guariba-SP.  

Tabela 2: Média dos Números Mais Prováveis (NMP) de coliformes totais e fecais por 100mL 

de amostra de água utilizada para consumo humano em três propriedades rurais do município de 

Guariba-SP. 

Propriedade Coliformes Totais 
(NMP/100 mL) 

Coliformes 
Termotolerantes 
(NMP/100mL) 

Mesófilos (UFC/mL) 

A 98 89 1450 

B 1800 1600 645 

C 730 160 975 

 

A Tabela 3 mostra a porcentagem de amostras de água das propriedades analisadas fora dos 

padrões de potabilidade para uso humano, de acordo com a Portaria 518 de 25/03/2004 do 

Ministério da Saúde.  

Tabela 3: Números e porcentagens de amostras de água fora dos padrões para uso humano 

(Portaria 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde), em três propriedades analisadas do município 

de Guariba –SP. 

Água Coliformes 
Totais 

Coliformes 
Termotolerantes Mesófilos 

n° % n° % n° % Uso 
humano 3/3 100 3/3 100 3/3 100 

  

Tais achados sugerem que a água oriunda de lençóis subterrâneos empregada no processo de 

obtenção do leite pode representar importante risco potencial tanto para a qualidade microbiológica 

do leite como para a saúde da glândula mamária. Assim sendo, o risco à saúde do consumidor do 

leite é eminente. 

Esse resultado condiz com Amaral et al. (1995), que verificaram que 90% das amostras de 

água usada na produção de leite em 10 propriedades rurais, situadas na região Nordeste do Estado 

de São Paulo, estavam em desacordo com a legislação. Sworobuck et al. (1987) em estudo realizado 
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nos Estados Unidos, verificaram que 66,5% das fontes de água subterrânea estavam fora dos 

padrões de potabilidade, enquanto que Romano (2002) encontrou 90,0% das amostras de água 

utilizadas como fonte de abastecimento em estábulos leiteiros nos mesmos padrões. 

Observa-se, portanto, que a contaminação de águas subterrâneas parece ser um fato comum, e 

muito importante, pois pode ser um grande fator de contaminação microbiológica do leite, bem 

como veiculador de enfermidades para os indivíduos expostos. A esse respeito, Robinson (1987) 

afirma que a água utilizada no úbere quando intensamente contaminada por coliformes pode ser 

responsabilizada por surtos de mastites, causada por esses microrganismos e conseqüentemente pela 

contaminação do leite. 

No que concerne à qualidade microbiológica do leite cru, a Tabela 4 expressa a situação das 

referidas propriedades. Nas médias das contagens de microrganismos mesófilos, análise obrigatória 

de acordo com a Instrução Normativa nº51, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

BRASIL (2002), todas as amostras apresentaram-se em desacordo com os padrões microbiológicos 

exigidos para propriedades produtoras do leite cru refrigerado (máximo de 1,0 x 106 UFC/mL de 

leite). 

Ressalta-se que, o controle higiênico-sanitário dos rebanhos e da ordenha, incluindo, 

principalmente, a água potável a ser utilizada nos procedimentos de higienização é fundamental 

para garantir a composição ideal do leite e reduzir o risco de transmissão de agentes de doenças à 

população consumidora. 

Tabela 4: Média dos Números Mais Prováveis (NMP) de coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e contagem de microrganismos mesófilos (UFC) de amostra de leite cru em três 

propriedades rurais do município deGuariba-SP. 

Propriedade Coliformes Totais 
(NMP/mL) 

Coliformes 
Termotolerantes 

(NMP/mL) 
Mesófilos (UFC/mL) 

A 5,78 0,43 1,65 x 106 

B 22,81 0,54 3,02 x 106 

C 1,85 0,3 4,76 x 106 

 

Romano (2002) afirma a necessidade de se dar a mesma importância à qualidade da água 

fornecida aos animais, a que se dá para instalações, alimentação e manejo, para que se tenha uma 

produção animal de qualidade. 

Vale aqui a ressalva de que a ausência de juízo de valor dos residentes nas propriedades 

estudadas sobre o risco que representa para a saúde humana, o consumo de uma água sem 
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tratamento e sem o conhecimento de sua qualidade funciona com certeza como barreira negativa 

sobre a importância de se fornecer aos animais uma água com boa qualidade. Acreditamos que 

agregando esse valor às pessoas haverá com certeza a extrapolação da preocupação em se fornecer 

uma água de boa qualidade tanto para os homens quanto para aos animais.  

5 – CONCLUSÕES 

Todas as propriedades apresentaram 100% das amostras de leite cru com altos valores para 

microrganismos mesófilos, acima de 1,0 x 106 UFC/mL preconizado como ideal para o leite cru 

refrigerado descrito na Instrução Normativa 51. Isto sugere que o controle higiênico-sanitário da 

ordenha é fundamental para garantir a composição ideal do leite, visto que tais microrganismos são 

os principais causadores de deterioração do produto final. 

Uma importante fonte de contaminação das águas refere-se à poluição causada pelas 

atividades de pecuária em sistemas de confinamento, como a suinocultura, a pecuária de leite e a 

avicultura. Merten e Minella (2002)  

No caso da contaminação subterrânea, os mecanismos que atuam são o fluxo de macroporos e 

a lixiviação, de acordo com Toledo e Ferreira, (2000). Já a contaminação da água superficial pode 

ocorrer devido ao transporte de poluentes solúveis pelo deflúvio superficial. 

As propriedades estudadas não adotam as principais práticas de manejo higiênico-sanitário e 

controle da qualidade da água considerado imprescindíveis para a produção de leite, podendo 

colocar em risco tanto sua qualidade para o processamento quanto a saúde do consumidor. Tal 

quadro parece refletir a situação da grande maioria das propriedades rurais familiares do país, 

indicando a necessidade de um trabalho de Extensão Rural que tenha como objetivo a 

conscientização da importância da adoção de medidas que possibilitem a melhoria da qualidade do 

produto final, bem como o acompanhamento e adequação do seu sistema produtivo, com reflexos 

em sua lucratividade.      
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