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Resumo 

A composição da microbiota do leite cru é um parâmetro muito importante tanto na 

perspetiva de qualidade como na de segurança alimentar e tem implicações tanto para o leite 

utilizado para consumo direto (leite de consumo em natureza) como para o processamento 

industrial (queijo, iogurte, manteiga). 

Deste modo, desde a recolha do leite cru à chegada ao consumidor são realizadas 

inúmeras análises (exemplos: temperatura, pH, prova de álcool, índice crioscópico, densidade 

relativa, contagem de células somáticas e contagem total de microrganismos) para garantir a 

qualidade do produto e detetar eventuais fraudes. 

Na sociedade atual existe um elevado desconhecimento acerca de todo o controlo que o 

leite sofre desde a exploração até à sua chegada à unidade fabril e de que forma é garantida a 

segurança do produto. Assim, com a realização de um estágio trimestral na AGROS, procurei 

conhecer todo o sistema de recolha e analisar cada um dos seus pontos fulcrais, abrangendo as 

atividades inerentes à organização da recolha do leite propriamente dita, transporte e entrega na 

Unidade Fabril, controlo de qualidade do leite cru e os processos envolvidos na rastreabilidade. 

Por fim, elaborarei uma brochura informativa para que a empresa possa demonstrar à população 

o rigor envolvido em todo o processo. 
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Abstract 

The microbiota composition of raw milk is a very important parameter both for 

alimentary quality and safety and has clear implications both on direct milk consumption and 

industrial processed milk (cheese, yogurt, butter). 

Therefore, from the milk collection until the arrival to the final consumer, numerous 

analyses are done (examples: temperature, pH, alcohol test, cryoscopic index, relative density, 

somatics cell count and total bacterial count) to assure the standard quality of the product and 

detect eventual frauds. 

In today’s society there is a high misknowledge about the full milk control process, from 

the exploration until the arrival to the industry and also in what way the safety is assured. 

Therefore, with an quarterly internship at AGROS, I looked to know the whole collection 

process and explore the main key points, including the activities aimed to collect the milk and 

also the transport and deliver to the industry, raw milk quality control and traceability processes. 

At last, I created an informative brochure so that AGROS can share the rigor behind this full 

process with the whole population. 
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Introdução 

Uma elevada percentagem da população atual vive num ambiente citadino, distante da 

realidade rural, nomeadamente das práticas agrícolas e da produção animal (Timms et al., 

2018). Apesar disso, existe um número crescente de pessoas preocupadas com os processos que 

antecedem a chegada do produto às superfícies comerciais, nomeadamente a segurança 

alimentar, o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental. Um dos setores mais afetados por 

estas temáticas foi o setor leiteiro, que nos últimos anos tem-se deparado com duras críticas, 

nomeadamente relacionadas com o contributo das vacas leiteiras para a poluição, o bem-estar 

animal e o leite como produto alimentar.  

Deste modo, é relevante conhecer melhor este setor tão debatido atualmente, vivenciar 

todos os processos envolvidos na produção e recolha de leite, cujo principal objetivo é ser o 

mais natural possível. Para tal, a realização de uma estágio final do Mestrado em Engenharia 

Zootécnica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na área da recolha de leite na 

AGROS, é uma componente prática que me permite explorar estas temáticas. 

A AGROS é uma união de 44 cooperativas de reconhecido mérito, líder na qualidade, 

rastreabilidade e recolha de leite. Atualmente conta com 1 049 produtores e recolhe 546 milhões 

de litros de leite anualmente. 

O estágio referido teve uma duração de três meses, tendo como objetivos a aquisição de 

conhecimentos acerca desta área e estabelecer uma visão plena do setor, providenciando 

ferramentas fundamentais para o início da minha atividade profissional. A empresa permitiu 

que acompanhasse todos os seus setores de atividade, bem como de empresas que estão ligadas 

diretamente à sua atividade, nomeadamente: 

• ABLN; 

• ALIP; 

• Ucanorte XXI; 

• Segalab; 

• AGROS Comercial. 
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1. Contextualização 

1.1. Caracterização do Setor Leiteiro 

Em 2018, a produção de leite no mundo aumentou 1,6%, dos quais a produção de leite 

de vaca representa 81% da produção total (OECD/FAO, 2019). A Europa é o terceiro maior 

exportador deste produto, antecedendo-lhe a Nova Zelândia e os Estados Unidos (OECD/FAO, 

2019). Este setor tem elevada importância para a Europa, visto ser o segundo maior (12%) do 

setor agrícola em termos de produção (antecedendo-lhe os produtos hortícolas e sucedendo os 

cereais) (Augère-Granier, 2018). 

Para compreendermos as oscilações existentes ao longo da história da produção de leite 

na União Europeia, é importante conhecer os marcos que interferiram com o setor. 

Em 1984, a Política Agrícola Comum (PAC) introduziu o sistema de quotas leiteiras, 

que visavam colmatar o excesso de oferta estrutural no mercado e evitar a queda do preço do 

produto (Rodrigues et al., 2014). Este sistema fixava uma quota por produtor e, caso esta fosse 

ultrapassada, os produtores seriam penalizados. O regime existente estava a tornar a União 

Europeia pouco competitiva comparativamente aos mercados externos, levando ao seu fim em 

2015. A partir desta data, todo o setor teve que se reorganizar e modernizar para se conseguir 

afirmar no mercado global (Eurostat, 2018). Observando o Gráfico 1 é possível verificar que 

de 2007 a 2018 a quantidade de leite recolhido na União Europeia aumentou 22 milhões de 

toneladas, apesar da redução do número de animais no efetivo, a partir de 2015. Deste modo, é 

possível afirmar que os resultados foram positivos, visto que, foi possível produzir uma maior 

quantidade de leite com recurso a um número inferior de animais.  

Gráfico 1 - Relação entre a evolução da quantidade de leite recolhido e o número de vacas leiteiras na 

União Europeia (Fonte: Eurostat, 2019). 
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Portugal, até à sua entrada na União Europeia, não produzia leite suficiente para 

satisfazer o consumo interno e o preço do leite, seja ao produtor, ao comércio ou ao consumidor, 

era definido por portaria governamental, partindo do preço à produção. Em 1986, Portugal 

aderiu à União Europeia e até 1990 teve um crescimento bastante positivo (15.9%). Contudo, 

com a aplicação das quotas leiteiras, em 1991, este crescimento desacelerou (INE, 2016). 

Observando o Gráfico 2 é notória a quebra de produção em 2013 (menos 78 063 toneladas). O 

país enfrentava um período de crise económica tendo repercussões em todos os setores de 

atividade, incluindo a produção leiteira. Em 2014 houve uma reviravolta no setor, o crescimento 

acentuado neste período de tempo foi impulsionado por o fim da crise em Portugal, o aumento 

das exportações na União Europeia para a China e Rússia e a redução dos preços das matérias-

primas devido a melhorias meteorológicas (INE, 2016). Em 2015, período marcado pelo fim 

das quotas leiteiras, o país teve um dos maiores volumes de produção comparativamente aos 

anos anteriores (Gráfico 2). Após este período positivo, apresentou um decréscimo até 2017 e 

em 2018 houve um relativo aumento.  

O número de vacas leiteiras no país ao longo dos anos foi diminuindo, havendo um 

ligeiro aumento do número de animais no mesmo ano em que a produção foi mais elevada 

(Gráfico 2) (INE, 2016). É de reter que Portugal também evolui positivamente, no sentido em 

que produz mais leite com um efetivo animal mais pequeno. 
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Gráfico 2 - Relação entre a evolução da quantidade de leite recolhido e o número de vacas leiteiras em 

Portugal (Fonte: Eurostat, 2019). 
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1.2. Visão do consumidor 

O leite é um dos poucos alimentos que inclui proteína e cálcio com níveis calóricos 

baixos, sendo nutritivo e de baixo custo para o consumidor final (Tricarico et al., 2019). 

De acordo com o INE, o consumo de leite em Portugal, entre 2010 e 2016, baixou 17%. 

Em 2015, foi registado o valor mais baixo de consumo em natureza (71 kg por habitante/ano). 

Paralelamente, o consumo de bebidas vegetais neste período aumentou (INE, 2016). Na União 

Europeia o consumo por habitante era de 66,5 kg, em 2015, e decresceu para 65,4 kg, em 2018 

(Pordata, 2019; USDA, 2019). 

Os padrões de escolha do consumidor atual estão bastante modificados. O fator preço, 

apesar de ainda apresentar uma elevada importância, não é o único tido em conta no ato da 

compra. A preocupação com fatores intrínsecos (cor, cheiro, sabor, aparência, valor energético, 

valor proteico) e extrínsecos (marca, imagem do produto, origem, modo de produção) ao 

produto aumentaram, existindo uma maior consciencialização acerca do modo de produção do 

alimento, procurando compras conscientes (Cembalo et al., 2016). 

Deste modo, é fundamental para a indústria dos lacticínios o esclarecimento dos mitos 

inerentes ao leite e às práticas de produção, bem como, adaptar-se às exigências morais e 

ecológicas do consumidor. Alguns dos mitos difundidos nos meios de comunicação são:  

• Sermos a única espécie a beber leite (a espécie humana distingue-se de outras em 

muitos hábitos, visto sermos racionais, somos a única espécie que cozinha, armazena 

comida e cultiva) (Lomer et al., 2008); 

•  O leite ser facilmente substituído por outros alimentos (como bebidas vegetais que 

na sua composição têm menor quantidade de proteína e cálcio, pelo que para igualar 

teríamos que ingerir suplementos) (Lomer et al., 2008);  

• Pessoas intolerantes à lactose não poderem consumir lacticínios (35% da população 

mundial (sobretudo asiática) é intolerante à lactose, ou seja não consegue digeri-la, 

provocando sintomas como dores abdominais e gases) (Lomer et al., 2008). 

Contudo, hoje em dia, existem vários lacticínios sem lactose, incluindo leite para 

consumo; 
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•  O leite aumentar a incidência de doenças (pelo contrário existem vários estudos que 

demonstram que o consumo de leite tem efeitos positivos na obesidade, tensão 

arterial, diabetes, cancro da mama e cancro do colo do útero) (Aparicio et al., 2019). 

O grande desafio do setor será conciliar os requisitos do consumidor, que por vezes são 

inconciliáveis. Ao exigir um produto de maior qualidade, que atenda aos altos padrões 

ambientais e de bem-estar animal, estaremos invariavelmente a produzir um produto mais caro, 

o que não é o requerido pelo consumidor (Augère-Granier, 2018). Palavras como a resiliência 

e sustentabilidade, serão cruciais para a resolução de tais desafios (Augère-Granier, 2018). 

 Bem-estar animal 

Entende-se por bem-estar animal os valores sociais e humanos, considerações morais e 

preocupações éticas do que é certo ou errado em relação ao tratamento dos animais (Cembalo 

et al., 2016). 

O bem-estar animal não é um conceito puramente empírico, estando carregado de 

valores éticos e morais, levando a que, até especialistas discordem acerca dos atributos a 

considerar na avaliação do bem-estar (Pajor & Milligan, 1997). 

A falta de informação em relação ao mundo rural e suas práticas leva à fácil 

disseminação de informação errada, pondo em causa o consumo de leite. A circulação de vídeos 

na internet tem levantado questões como: 

• A separação precoce dos vitelos da progenitora (Weary & Von Keyserlingk, 2017);  

• O valor dos vitelos machos numa exploração leiteira (Weary & Von Keyserlingk, 

2017); 

•  O espaço por animal e conforto em explorações intensivas (Weary & Von 

Keyserlingk, 2017);  

• O tratamento médico, por exemplo, de claudicações (Weary & Von Keyserlingk, 

2017).  

A produção leiteira está bastante modernizada e o produtor tem cada vez mais 

conhecimento acerca do maneio (alimentar, produtivo e reprodutivo) e das instalações (número 

de cubículos, dimensionamento e materiais dos cubículos, número de bebedouros, acesso à 



UTAD 

7 

 

manjedoura, piso, espaço por animal) que propiciam a alta produção do efetivo. Diversos 

fatores, entre eles o bem-estar animal, afetam a produtividade das vacas leiteiras e por 

conseguinte o sucesso da exploração (Weary & Von Keyserlingk, 2017). A par, no Decreto-Lei 

n.º 214/2008, foram definidas as condições gerais para o exercício da atividade pecuária, 

incluindo as normas de bem-estar animal. 

O estudo de Molina et al. (2019), realizado em Espanha, com 1650 vacas em produção, 

avaliou o bem-estar dos efetivos leiteiros e verificou que a melhoria dos fatores de bem-estar é 

positiva para o aumento dos índices produtivos, contribuindo diretamente para o sucesso 

económico da exploração. Alguns dos exemplos detetados foram: animais com condição 

corporal inadequada obtiveram maior intervalo entre o parto e primeira inseminação, visto que 

necessitam de mais tempo para expressar o estro; o correto dimensionamento da exploração 

também foi analisado e verificou-se que animais que demoram mais tempo para se deitar têm 

maior dificuldade na expressão do estro (Molina et al., 2019). Um animal com uma dieta 

deficitária em nutrientes, más condições de higiene e stress fica com a sua saúde afetada e 

consequentemente afetará os seus subprodutos. 

Segundo um estudo europeu, cerca de 58% dos consumidores europeus desejam ter mais 

informação acerca das condições de vida dos animais em produção (Eurobarómetro, 2007). 

Apesar da crescente preocupação com o bem-estar animal, ainda há muitas dúvidas e 

dificuldade em saber o modo de produção do produto que compram. A grande questão do setor 

alimentar é: “estará o consumidor disponível para pagar mais por um alimento produzido em 

regime de bem-estar animal?”. Sendo que, está demonstrado que os consumidores associam 

maior qualidade (segurança, sabor, salubridade) a produtos com padrões mais altos de bem-

estar animal (Meuwissen & Lans, 2004). 

Num estudo realizado na Alemanha, 89% dos inquiridos manifestou vontade de pagar 

mais por produtos certificados com padrões de bem-estar animal (BMEL, 2016). Contudo, num 

outro estudo alemão conclui-se que, dependendo do género, faixa etária e classe económica as 

escolhas são diferentes. O grupo maior disposição a pagar mais por um produto certificado 

pelas normas de bem-estar animal são mulheres e pessoas com um ordenado mais alto, 

contrariamente a homens, idosos e pessoas com menor salário mensal (Heise & Theuvsen, 

2017). 
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 Impacto da produção leiteira na poluição global 

A temática do aquecimento global é uma das mais abordadas nos últimos anos. Esta 

consciencialização está a levar a mudanças de hábitos de consumo. Neste contexto de redução 

das emissões de gases, todos os setores foram alvo de análise e o setor leiteiro não foi exceção. 

Um estudo realizado pela FAO declara que o setor dos lacticínios (produção, 

processamento, distribuição e animais engordados oriundos do setor) contribuiu 4% para as 

emissões totais de gases de efeito de estufa, em 2007 (FAO, 2010).  

Vários são os estudos realizados em redor da temática do contributo da produção leiteira 

para a poluição global. Em diversos, são comparados os teores de emissões de explorações em 

regime biológico com as vulgarmente designadas “normais”. Porém, os resultados são 

inconsistentes quando nos remetemos a valores em unidades de produto, pois a produtividade 

em explorações biológicas é inferior (Pirlo & Lolli, 2019). 

A pegada ambiental está a aumentar e o setor dos lacticínios terá que adotar medidas. 

Um dos caminhos passa por apostar em técnicas de gestão, produção e distribuição mais 

sustentáveis, mantendo a confiança do consumidor neste produto (FAO, 2010). Por exemplo, a 

utilização de diferentes matérias-primas, nomeadamente a inclusão de subprodutos da 

panificação na dieta de vacas leiteiras, é uma estratégia eficaz para a redução da emissão de 

gases de efeito de estufa (Moate et al., 2018). 

 O segredo passará pela generalização de uma postura sustentável a todo o setor, ou seja, 

as tomadas de decisão deverão ter em conta as necessidades da geração atual, sem comprometer 

as necessidades e os recursos futuros (Pappa et al., 2019).  
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2. Enquadramento teórico  

2.1. Leite  

O leite é um alimento completo, tendo por isso um papel fundamental na dieta humana. 

Este produto fornece energia, proteína e gordura de elevada qualidade, além de conter nutrientes 

como: cálcio, magnésio, selênio, riboflavina, vitamina B₅ e vitamina B₁₂ (FAO, 2019). Na 

Tabela 1 estão discriminadas as características físicas, químicas e organoléticas do produto. 

 

 

Ao longo deste trabalho, várias alusões serão feitas ao termo “leite”, sendo importante 

então referir que as diversas menções do termo não se referem ao leite como produto final mas 

sim ao leite cru.  

Segundo o Regulamento (CE) nº 853/2004, leite cru consiste em “leite produzido pela 

secreção da glândula mamária de animais de criação, não aquecido a uma temperatura superior 

a 40 °C, nem submetido a um tratamento de efeito equivalente”. O termo “leite” referido no 

Tabela 1- Propriedades físico-químicas e organoléticas do leite (Adaptado de AGROS 2018). 

Características físicas e químicas Características organoléticas 

Água 873g/l 
Cor 

 

Branco ou ligeiramente amarelada, 

devido ao teor butiroso 

 Resíduo seco 127g/l 

Gordura 37g/l 

Cheiro 
Quase impercetível, nunca forte, 

azedo ou pútrido 
Lactose 48g/l 

Cinza 7g/l 

pH (20ºC) 6,5 a 6,7 Aspeto 

geral 

 

Ausente de impurezas à superfície 

 
Acidez titulável 15ºD a 18ºD 

Densidade 1,028 a 1,036 

Viscosidade Ligeiramente viscoso 
Temperatura de 

congelação 
-0,51ºC a -0.55ºC 
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presente trabalho é o leite de vaca (Bos taurus) cuja constituição é de 3% a 4% de gordura, 

3.5% de proteína e 5% de lactose (FAO, 2019). 

2.2. Qualidade vs segurança alimentar 

O setor agroalimentar visa dois pilares de extrema importância, a qualidade e a 

segurança alimentar. Apesar de estarem em constante correlação, são conceitos distintos.  

O conceito de qualidade pode ser bastante subjetivo e refere-se a características 

inerentes ao produto (por exemplo, a qualidade do leite é afetada pelo teor butiroso, teor 

proteico e índice crioscópico) (Grunert, 2005).  

Por outro lado, a segurança é vital para a colocação de um produto no mercado, pois 

todo e qualquer produto tem de garantir que não põe em causa a saúde do consumidor (Clemente 

& Esquível, 2014). É definida como a ausência de agentes patogénicos, microbiológicos, 

químicos e físicos.  

Primordialmente, para poder ser comercializado, o produto tem que ser seguro, podendo 

ter mais ou menos qualidade. 

2.3. Segurança alimentar - plano HACCP 

Face à importância da segurança alimentar e como forma de prevenção, a União 

Europeia criou a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) e implementou a 

elaboração de um plano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point ou Análise de 

Perigos e Controlo de Pontos Críticos) em todas as empresas ligadas ao setor alimentar.  

O plano HACCP surgiu em 1960 devido à necessidade de produção de refeições seguras 

para os astronautas da NASA, sendo ainda hoje reconhecido pelas autoridades cientificas 

internacionais como a abordagem mais eficaz para a produção segura de alimentos. Este 

programa preventivo define etapas para evitar erros antes que ocorram e corrigir desvios logo 

aquando da sua deteção (Gaur, 2018). 

 De forma a garantir a segurança do leite recolhido até à sua entrega, a AGROS revê 

anualmente o seu plano HACCP que inclui os pontos críticos desde a preparação da viatura à 

higienização final da mesma, passando por todas as etapas do processo de recolha. Apenas desta 

forma é possível garantir a qualidade diária do produto entregue pela empresa. 
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2.4. Qualidade do leite 

A qualidade é um conceito subjetivo, mas pode ser definido como o conjunto das 

características organoléticas e físico-químicas de um determinado produto. O termo qualidade 

divide-se em qualidade objetiva (características físicas do produto, definidas empiricamente por 

engenheiros e técnicos alimentares) e qualidade subjetiva (perceção do consumidor) (Grunert, 

2005). No leite, a qualidade é definida em função dos parâmetros físico-químicos e 

organoléticos deste. A legislação regulamenta os limites de saúde pública, ou seja, os limites 

dos parâmetros para que o produto seja seguro para o consumidor (Murphy et al., 2016). A 

empresa internamente delimita os parâmetros conforme o índice de qualidade que pretende 

entregar (melhor que legislado), para isso bonifica ou penaliza o preço do litro de leite em 

função dos critérios.  

 Fatores que afetam a qualidade do leite na exploração 

Como referido anteriormente, o preço do leite pago ao produtor é definido em função 

da qualidade do produto. Deste modo, é crucial o domínio dos fatores, no domínio da 

exploração, que contribuem para potencializar ou minimizar a qualidade, tais como:  

• O animal, isto é, a raça, o número de lactações e o estágio de lactação afeta a 

qualidade do leite quer no teor proteico, quer no teor butiroso (Elmoslemany et al., 

2010); 

• A estação do ano, para além de afetar a ingestão e por conseguinte a produção de 

leite, a temperatura elevada é propícia à multiplicação de microrganismos, o que 

facilita a sua difusão no leite (Elmoslemany et al., 2010); 

• O maneio alimentar é um fator direto na saúde do animal, bem como na qualidade 

do leite. Uma dieta deficitária em nutrientes afetará diretamente a produção e a 

qualidade do mesmo. A análise das matérias-primas que entram na exploração ou 

que entram na dieta da vaca leiteira é importante, pois esta pode ser uma via de 

contaminação. O mesmo acontece com a água disponibilizada, que deve ser de 

qualidade e analisada recorrentemente, impedindo que seja uma via de 

contaminação (a água pode ser uma fonte de bactérias Gram-negativas, coliformes 

ou pseudomonas) (Elmoslemany et al., 2010); 
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• A higienização geral (estábulo, sala de ordenha, máquina de ordenha, sala de tanque 

e tanque) são cruciais para eliminar vias de contaminação, tanto do leite, como dos 

animais (Elmoslemany et al., 2010). Para isso, é importante a utilização de 

detergentes adequados e com temperaturas adequadas, por exemplo, a limpeza do 

tanque deve ser realizada com água quente, pois assim o detergente atinge o seu 

potencial máximo e este é um fator muitas vezes menosprezado (comunicação 

pessoal Engenheiro Vila Chã, técnico da AGROS Comercial). A par disso, é 

importante referir o armazenamento dos produtos de higienização. Um mau 

armazenamento afetará a eficácia do produto, através de, por exemplo, a perda de 

cloro (Elmoslemany et al., 2010); 

• O maneio durante a ordenha é fulcral. O desempenho do ordenhador durante a 

ordenha afetará diretamente a qualidade do produto final. É durante este passo que 

acontece a maior proximidade homem-animal, fundamental para verificar 

oscilações do estado de saúde do efetivo. Técnicas como: rejeitar os primeiros jatos 

(leite com maior teor de células somáticas e microrganismos); limpeza adequada dos 

tetos (retirar o máximo de sujidade da superfície sem danificar, deixando os tetos 

limpos e secos para a ordenha - sendo importante não usar o mesmo pano/toalhete 

em mais do que um animal, visto que, pode existir contaminação cruzada e reduz a 

eficácia de secagem), realização do teste californiano, não realização de sobre-

ordenha, colocação de selante (pós-dipping), são determinantes para os parâmetros 

de qualidade (Elmoslemany et al., 2010); 

•  O tipo de equipamento de ordenha. A correta utilização e manutenção é crucial para 

a qualidade do produto final. O tipo de linha de ordenha utilizado é, por si só, um 

fator que afetará a qualidade final do produto. Quantas mais curvas apresentar o tubo 

que transporta o leite desde os coletores ao tanque, mais batimento existe, destruindo 

assim os glóbulos de gordura do leite. Ao nível de manutenção, é importantíssimo 

assegurar: a correta higienização do equipamento (evitando a contaminação do leite 

ou com detergentes ou com microrganismos ou com células somáticas) 

(Elmoslemany et al., 2010); a calibração da máquina de vácuo (redução de 

problemas ao nível do úbere e consequentemente aumento de células somáticas); a 

renovação das tetinas (tetinas danificadas podem provocar lesões no úbere levando 

a aumentar o número de células somáticas, assim como, propiciam a acumulação de 
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resíduos, contribuindo para o aumento de microrganismos), bem como, uma correta 

higienização destas, visto ser um ponto de fácil contaminação de leite (Elmoslemany 

et al., 2010); 

• Um correto dimensionamento da exploração afetará também a qualidade do leite, 

visto que, a ausência de cubículos (local de descanso dos animais) ou cubículos mal 

dimensionados poderão levar a ferimentos no úbere ou a sua contaminação 

(elevação das células somáticas e a quantidade de microrganismos no leite) (Tyson 

et al., 2010). As vacas leiteiras permanecem deitadas entre 10 a 14 horas por dia. 

Assim, proporcionar um cubículo bem dimensionado, limpo, seco e confortável, 

diminuirá o tempo que passam em estação, a saúde/higiene dos tetos, bem como a 

sua produção leiteira. Para além disso, um mau dimensionamento do número de 

lugares à manjedoura, levará a um consumo desregular no efetivo e, havendo vacas 

leiteiras subnutridas, a qualidade será afetada. O dimensionamento afeta o 

quotidiano do efetivo e uma má escolha do piso ou um piso com humidade excessiva 

poderá desencadear lesões (Tyson et al., 2010); 

• O tanque de refrigeração tem que ser eficiente para baixar o mais rapidamente a 

temperatura do leite e impedir a degradação do produto. Este tem que ser 

corretamente higienizado, isto é, devem ser limpos todos os vestígios de leite que 

ficam (são ponto crítico para o aumento de microrganismos) e o detergente deve ser 

corretamente retirado antes de armazenar o leite (para impedir a contaminação). 

Deve situar-se num local de fácil higienização, com fácil drenagem de líquidos e 

escoamento de resíduos, bem iluminado, bem ventilado e livre de animais 

indesejados (Comissão do Codex Alimentarius, 2011). O tanque no seu interior 

possui um homogeneizador, para forçar o leite quente a descer e arrefecer. Contudo, 

o homogeneizado não pode bater o leite, já que o processo danificará as partículas 

de gordura. Um outro fator a considerar é a entrada do leite no tanque de refrigeração 

(entrada por cima do tanque ou entrada por baixo na válvula de descarga). A entrada 

inferior do leite no tanque levará a uma mais rápida descida da temperatura (já que 

o contacto é realizado de imediato com leite frio e o evaporador (superfície de 

transmissão de frio/absorção de calor do tanque) e impedirá a incorporação de ar 

(oxidação da gordura) que sucede quando o leite entra pela parte superior do tanque 
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(comunicação pessoal Engenheiro Luís Ferreira, Diretor do departamento de 

produção de leite). 

 Fatores que afetam a qualidade do leite durante o transporte 

Uma empresa de transporte de produtos alimentares tem que garantir que a qualidade e 

segurança do produto recolhido é a mesma do produto entregue, isto é, durante o transporte não 

devem existir adulterações do produto. Deste modo, a AGROS adotou diversas medidas para a 

garantia da segurança e qualidade do produto, tal e qual saia da exploração: 

• Ao longo dos anos, várias são as inovações nos sistemas de recolha de leite. Neste 

documento serão descritos os diferentes sistemas de recolha da AGROS. Uma das 

inovações mais recentes foi a alteração das bombas de impulsor flexível para bomba 

centrífuga de propulsão. As primeiras proporcionavam um maior “batimento” do 

leite comparadas as mais recentes. Tal fenómeno danificava os glóbulos de gordura, 

alterando a qualidade do produto final (comunicação pessoal Engenheiro António 

Santos, Serviço de Recolha da AGROS); 

•  A formação do motorista é muito importante, pois o correto manuseamento dos 

equipamentos, a higiene pessoal e a adoção de práticas para a não adulteração do 

produto são cruciais. Deste modo, todos os motoristas da AGROS têm uma 

formação em HACCP e uma formação interna, para promover o máximo de 

cuidados de higiene com a matéria-prima; 

• A correta higienização das cisternas é um fator de extrema importância para as 

empresas de recolha de leite. Segundo o regulamento nº 853 de 2004, as superfícies 

do equipamento destinado a entrar em contacto com o leite devem ser de fácil 

higienização e desinfeção (se necessário). Deste modo, devem ser constituídas por 

materiais lisos, não tóxicos e laváveis. No decorrer do trabalho, serão descritos todos 

os processos de higienização das viaturas de transporte, sendo importante referir que 

a eficácia da higienização das viaturas é avaliada por um laboratório independente; 

• As cisternas de transporte de leite devem ser isotérmicas para preservarem a 

temperatura até à chegada à unidade fabril. Durante o estágio tive a oportunidade de 

ver o interior de uma cisterna de transporte de leite (Figura 1A) e os materiais que 

constituem o seu isolamento (Figura 1B). 
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2.5. Importância da rastreabilidade 

A crise do leite na Europa salientou a importância de restabelecer a confiança do 

consumidor para com a indústria dos lacticínios. Para alcançar tal confiança, é necessário 

desenvolver estratégias em volta da transparência deste mercado. A rastreabilidade torna-se 

num pilar fundamental (Pappa et al., 2019). 

Segundo o regulamento nº 178/2002 do Parlamento Europeu, o termo rastreabilidade é 

definido como a “capacidade de detetar a origem e de seguir o rasto de um género alimentício”. 

A rastreabilidade no setor alimentar é crucial para garantir a segurança dos géneros alimentícios 

e, por conseguinte, a segurança do consumidor (Parlamento Europeu, 2004). 

A rastreabilidade não só facilita a atuação da empresa em caso de alguma não 

conformidade (por exemplo, identificação da exploração que entregou leite com inibidores 

numa câmara com mais do que um produtor) como torna o setor mais justo para o produtor 

(sabendo a que produtor pertence cada litro de leite recolhido, sabemos a diferença de qualidade 

entre os diversos produtores e o pagamento justo, em função da qualidade, é assegurado). 

A AGROS distingue-se de outras empresas que recolhem leite pela seguinte 

singularidade: em todos os processos internos a rastreabilidade é tida em conta. Ao longo do 

trabalho serão descritos todos os documentos e pessoas envolvidas para que isto seja possível. 

Diariamente há um conjunto de trabalhadores que se dedicam a cruzar toda a informação e 

verificar se, em algum ponto, algo não correu adequadamente para que seja o mais rapidamente 

corrigido. 

 

Figura 1 – Cisterna de transporte de leite (Fonte própria, 2019):  A) Interior de uma câmara da cisterna; 

B) Isolamento de uma cisterna. 

A)

)) 

B) 
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3. AGROS 

3.1. História 

As origens da AGROS U.C.R.L. remontam ao ano de 1949, quando as cooperativas da 

Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Barcelos se uniram e adquiriram a Lacticínia do Ave. 

Criaram, deste modo, a União das Cooperativas de Produtores de Leite do Norte Litoral que 

permitiu que os produtores de leite da região se unissem para modernizar, melhorar a 

produtividade dos seus efetivos, vencer obstáculos e abrir novas portas na área (Vieira, 2010). 

Com o objetivo de organização da recolha e minimizar a 

fraude por parte dos carreteiros (pessoas que transportavam 

alimentos) aos associados, foram criados em 1951 os Postos de 

Receção de Leite Quente (Figura 2) nas diferentes freguesias. 

Hoje em dia, ainda encontramos muitos destes edifícios nas 

estradas nacionais e municipais. Os produtores ordenhavam os 

animais nas explorações e vinham entregar o leite em “bilhas” 

(Figura 3). Neste local existia um operador que media o leite e 

registava a litragem num documento próprio. O leite era 

recolhido duas vezes por dia (após cada ordenha). Em 1992, 

iniciou-se a instalação de sistemas de refrigeração nos postos de 

receção, expandindo-se à totalidade dos postos em 1994, 

melhorando consideravelmente a segurança do produto (Vieira, 

2010). 

Em 1969, a preocupação constante da União de 

Cooperativas com a segurança durante a ordenha, resultou na 

instalação de salas coletivas de ordenha mecânica. Deste modo, 

foi necessário o investimento em maquinaria de ordenha e na 

formação dos operadores (Vieira, 2010). Todavia, com a 

disseminação da ordenha mecânica, e consequentemente o 

aumento da quantidade de estábulos individuais com ordenha mecânica e refrigeração, o 

número de produtores a utilizar as salas coletivas foi diminuindo e as mesmas encerradas ou 

transformadas em estábulos individuais. Em 2011, foi encerrado o último posto de recolha de 

Figura 2 - Posto de receção de 

leite quente (Fonte própria, 

2019). 

Figura 3 - Bilha de leite (Fonte 

própria, 2019). 
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leite e em janeiro de 2019 foi encerrada a última sala de ordenha coletiva (comunicação pessoal 

Engenheiro Alexandre Losa, 2019). 

Desde a criação da empresa, várias modernizações foram feitas em prol da evolução da 

qualidade do produto, como o engarrafamento do leite, criação de postos de distribuição de 

lacticínios nas cidades, o alargamento das vendas ao mercado externo, a criação do posto de 

concentração de Lousada (1990), etc. Um dos grandes marcos da empresa foi a introdução do 

leite UHT, no ano de 1974, sendo a organização pioneira do país (Vieira, 2010). 

Em 1989, dá-se a fusão da Lactimontes na AGROS, passando a AGROS a denominar-

se: União de Cooperativas de Produtores de Leite de Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes. 

Sempre com o objetivo de promoção do leite e da agricultura portuguesa, a AGROS foi 

aumentando o número de cooperativas associadas, sendo atualmente constituída por 44 

cooperativas (Figura 4). 

No ano de 1990 foram inauguradas as novas instalações fabris, em Vila do Conde. 

Em 1996 a AGROS, Proleite e Lacticoop criaram a empresa Lactogal, para a qual 

transferiram todas as suas marcas. No ano seguinte, 1997, transferiram a totalidade do parque 

industrial para a Lactogal. A fábrica da Lactogal, em Modivas, foi inaugurada em 2006 e é 

ainda hoje o local onde é descarregado o leite, recolhido pela AGROS no Entre Douro e Minho 

e Trás-os-Montes. 

Em 2010, a AGROS abandona as antigas instalações e é inaugurado o “Espaço 

AGROS”, atual sede da empresa. 

Com o objetivo de manter um papel ativo na “divulgação dos atributos do leite e do 

maneio produtivo, que demonstrem as boas práticas de bem-estar animal” e conscientes da 

importância desta mensagem para o consumidor final. A AGROS, durante toda a sua existência, 

Figura 4 - Distribuição geográfica das 44 cooperativas da AGROS (Fonte AGROS). 
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fez questão de estar próxima do consumidor (presença em feiras, publicidade, visitas de 

escolas). A partir de 2013, realizou-se a 1ª edição da Agro Semana, atualmente reconhecida 

como um evento de referência na defesa do setor agropecuário (Capela, 2018). 

3.2. Missão, visão e valores 

Missão:  

“Promover a valorização do leite produzido pelos produtores, sócios das cooperativas 

agrupadas, fomentando a melhoria contínua da qualidade do mesmo, satisfazendo o seu cliente 

e mantendo uma produção equilibrada e sustentada, que permita o melhor preço aos 

produtores”(AGROS, 2018). 

Visão: 

“Continuar a ser reconhecida como uma empresa credível, dinâmica e inovadora, 

assumindo a liderança do Movimento Cooperativo Agrícola, de forma a projetar e contribuir 

para que as novas gerações de produtores usufruam de um desenvolvimento económico, social 

e cultural equilibrado e sustentável” (AGROS, 2018). 

Valores: 

• Ética e deontologia; 

• Valorização humana (respeito mútuo, formação adequada e mérito 

reconhecido); 

• Melhoria contínua (rigor, disciplina, desempenho e inovação); 

• Satisfação do público estratégico; 

• Gestão responsável, transparente e sustentável; 

• Preservação do meio ambiente. 
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3.3. Organização empresarial  

Desde que a AGROS (União de Cooperativas) transferiu para a Lactogal a totalidade da 

componente industrial (1996), a sua atividade centrou-se na recolha de leite. Contudo, 

diversificou as suas áreas de negócio, detendo atualmente participações em diversas empresas 

(Figura 5). 

Figura 5 - Grupo AGROS (Fonte AGROS, 2019). 
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Sendo uma união de cooperativas, todos os membros do conselho de administração, da 

assembleia geral e do conselho fiscal são eleitos pelas cooperativas associadas. Estes são 

responsáveis pela aprovação de qualquer norma da empresa assim como da sua estruturação 

(Figura 6). 

Figura 6 - Organograma da Empresa (Fonte AGROS, 2019). 
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3.4. Evolução da estrutura produtiva na região do Noroeste e Trás-os-

Montes 

A tecnologia está cada vez mais presente no nosso quotidiano, afetando diariamente o 

estilo de vida, assim como a forma de trabalho. O setor leiteiro não é exceção, e ao longo dos 

anos várias tecnologias foram introduzidas, modificando a forma de trabalhar dos produtores. 

Deste modo, a AGROS teve de se adaptar às circunstâncias vivenciadas pelos seus associados. 

No Gráfico 3, pode ser analisada a evolução entre 1990 e 2018, em relação ao tipo de local de 

recolha onde os produtores efetuavam entregas. 

Inicialmente (como referido no capitulo 3.1) os produtores ordenhavam o efetivo animal 

nas suas explorações e entregavam o leite nos PR’S (Postos de Recolha não refrigerados, 

representados a amarelo no Gráfico 3). Em 1990, esta ainda era a realidade de 50% dos 

produtores da AGROS, que perdurou até 1994. Na mesma altura, 40% dos produtores ainda 

usavam as S.C.O.M. (Salas Coletivas de Ordenha Mecânica, representadas a cor de laranja no 

Gráfico 3), tipo de estrutura que só acabou em 2019. O aparecimento dos sistemas de 

refrigeração foi o mote para a sua introdução em todos os postos de recolha, surgindo assim, 

em 1993, os P.R.R.’s (Postos de Recolha Refrigerados, representados a cinzento no Gráfico 3). 

Todavia, em 2004, estes deixaram de ter procura pelos produtores, uma vez que 70% dos 

produtores já detinham E.I. (Estábulos Individuais com refrigeração, representados a azul no 

Gráfico 3 - Percentagem de produtores por tipo de local de recolha (Adaptado serviço de recolha da 

AGROS, 2019). 
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Gráfico 3). Atualmente, a AGROS dispõe apenas de locais de recolha do tipo Estábulos 

Individuais com ordenha mecânica e refrigeração próprias. Porém, em 1990, nem 10% dos 

produtores tinham este sistema, como pode ser observado no Gráfico 3, representado a azul no 

mesmo. 

A tecnologia trouxe inúmeras vantagens para os produtores. Contudo, nem todos 

sobreviveram às alterações sofridas no setor (alterações tecnológicas, preço pago pelo leite, 

pressão para melhoria da qualidade do leite, medidas de politica agrícola europeias e nacionais), 

como pode ser observado no Gráfico 4. O número de produtores passou de 29 881 (em 1990) 

para 1 049 produtores (em 2018), ou seja, durante estes 28 anos 28 832 produtores 

abandonaram a produção de leite na área da AGROS.  

O número de produtores diminui progressivamente nos últimos anos, todavia, é visível 

no Gráfico 5 que a quantidade de leite entregue diariamente por exploração cresceu 

consideravelmente (de 46 l/dia para 1319 l/dia). Estes números resultam do aumento do número 

de animais por exploração, melhorias de produtividade por animal (devido ao investimento em 

genética, melhoria no maneio alimentar e reprodutivo, aumento da qualidade das instalações e 

equipamentos nas explorações, bem como, devido à disseminação do apoio técnico por parte 

de serviços e organizações dinamizadas pela AGROS na região (caso da A.B.L.N., Segalab, 

OPP’s, etc). 
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Atualmente, a AGROS divide a sua atividade em duas regiões: o Entre Douro e Minho 

e Trás-os-Montes. Porém, o número de produtores nesta última região é cada vez menor. Os 

litros de leite recolhidos em Trás-os-Montes representam apenas 2% do total recolhido (dados 

de março de 2019). 

3.5. Evolução da qualidade do leite na AGROS 

As características do leite cru (matéria gorda, matéria proteica, contagem de células 

somáticas, contagem total de microrganismos, pesquisa de inibidores, conservantes ou 

neutralizantes e ponto de congelação) recolhido em cada tanque, são importantíssimas pois 

determinam a segurança do produto, o prazo de validade e a viabilidade de utilização do leite 

para produção de lacticínios (Elmoslemany et al., 2010).  

Deste modo, a AGROS adotou diversas medidas ao longo da sua existência que se 

refletem no padrão de qualidade existente hoje em dia. As medidas adotadas foram, 

essencialmente: valorização e penalização do preço do leite em função dos parâmetros de 

qualidade atingidos (discriminado no capítulo 4.3.2.); análise a todos os tanques em todos os 

Gráfico 5 - Média diária de litros de leite entregue por tipo de local de recolha (serviço de recolha da 

AGROS, 2019). 
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levantamentos e envio diário dos resultados para cada produtor; equipa que analisa diariamente 

os parâmetros obtidos e em caso de necessidade envia apoio técnico às explorações; apoio 

técnico disponível para averiguar fonte de contaminação; disseminação do manual de boas 

práticas na exploração; serviço de recolha bidiária em caso de avaria no tanque de refrigeração; 

contribuição monetária para serviços de apoio técnico externos (por exemplo análises e 

intervenções realizadas pela Segalab e comparticipação nos custos de atividade da ABLN), 

formação em HACCP a todos os motoristas; investimento em sistemas de recolha de leite e de 

amostragem automática; verificações da higienização das viaturas antes de cada volta; controlo 

laboratorial da higienização das cisternas dos camiões; suspensão da recolha às explorações que 

estejam a contaminar cisterna (discriminado no capitulo 4.2.). 

Como referido anteriormente, o setor leiteiro ao longo dos anos sofreu diversas 

alterações, quer em termos de melhorias ao nível da mecanização, quer ao nível do maneio 

animal. Os produtores acompanharam a modernização do setor e ficaram cada vez mais 

instruídos para obter os melhores resultados. Avaliando a evolução desde 1996 até 2018 é 

notória a melhoria global na qualidade do leite. 

O teor em gordura e proteína são os fatores mais importantes para a qualidade do 

produto final, importantíssimos para a indústria dos lacticínios e uma fonte de nutrientes para a 

dieta humana (Cobanoglu et al., 2019). A composição do leite é determinada pela genética do 

animal e por fatores ambientais, isto é, estação do ano, estágio de lactação, número de partos 

do animal (Cobanoglu et al., 2019). 

a) Gordura 

A gordura é o constituinte do leite que mais oscila. O teor em gordura, como referido 

anteriormente, pode variar em função da genética do animal e estágio produtivo, contudo, o 

fator que mais faz variar este parâmetro (50%) é o maneio nutricional. O equilíbrio entre 

forragem e alimento concentrado na dieta é fundamental para a manutenção do pH ruminal, que 

afetará a produção de acido acético, o principal percursor de gordura no leite. Para além disso, 

o tamanho e a quantidade de fibra bruta presente na dieta afeta a ruminação, havendo maior 

segregação de saliva, o pH do rúmen fica adequado à produção de ácido acético. Por fim, a 

adição de aditivo para regulação do pH pode também afetar a quantidade de gordura presente 

no leite (González & Campos, 2003).  
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Observando os dados dos produtores AGROS desde 1996 até 2018, a percentagem de 

matéria gorda (Gráfico 6), verifica-se uma redução do teor em matéria gorda neste período de 

tempo (redução de 4,02% para 3,81%), decréscimo explicado pelo maior investimento em 

genética, com vista ao aumento da produtividade por animal, bem como as consequentes 

alterações na dieta e maneio, adequando assim o leite produzido às características da procura 

(leite e lácteos com menos matéria gorda) e procurando maximizar a receita bruta das 

explorações. 

b) Proteína 

A proteína presente no leite, para além de influenciada por parâmetros genéticos e fase 

de produção é afetada pelo stress e por fatores nutricionais. Contrariamente à evolução 

verificada na gordura, o aumento da utilização de alimentos concentrados (mais energéticos) 

na dieta faz aumentar a produção de propionato precursor da glicose, levando ao aumento da 

produção de leite e ao aumento do teor proteico. Para além disso, o fornecimento de forragem 

de alta qualidade e de teor em proteína na dieta faz aumentar o seu teor no leite (González & 

Campos, 2003). 

Observando o Gráfico 7 é possível verificar que a evolução deste parâmetro foi positiva 

visto que a percentagem proteica no leite aumentou de 3,14% para 3,26%. Esta melhoria resulta 

das melhorias no maneio nutricional. 

Gráfico 6 - Evolução da percentagem de matéria gorda (Adaptado serviço de qualidade da AGROS, 

2019). 
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c) Células somáticas 

As células somáticas são constituintes do sistema imunológico do úbere, delas fazem 

parte os leucócitos (75% a 85%) e células epiteliais (15% a 25%). Um úbere saudável tem o 

número de células somáticas estabilizado (10⁵ células por ml). Porém, quando há alguma 

infeção intramamária, os glóbulos brancos da corrente sanguínea são invocados para o úbere 

até a infeção ser eliminada. Neste período de tempo, a descarga de células somáticas no leite é 

muito mais elevada (existindo uma mastite o número de células dispara para 2 000 000 células 

por ml) (Malik et al., 2018).  

Para além de infeções na glândula mamária, o número de células somáticas pode ser 

afetado por: estação do ano; frequência e qualidade de ordenha; estágio de lactação; idade; raça; 

número de lactações; ausência de suplementação nutricional adequada (Malik et al., 2018). 

A presença de células somáticas em quantidades elevadas no leite está associada a má 

qualidade do produto (para além de parâmetros higieno-sanitários), visto que a atividade das 

enzimas das células somáticas adulteram as características organoléticas do produto e reduzem 

o prazo de validade do leite (Malik et al., 2018). 
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Gráfico 7 - Evolução da percentagem de proteína no leite de 1996 a 2018 (Adaptado serviço de 

qualidade da AGROS, 2019). 
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A evolução da percentagem de células somáticas no leite recolhido pela AGROS foi 

evidente (Gráfico 8). Em 1994, a percentagem de explorações com uma contagem inferior a 

400 000 células somáticas era inferior em 50% dos locais de recolha. Atualmente, cerca de 95% 

dos locais de recolha têm uma contagem de células somáticas inferior a 400 000 células 

somáticas. Este dado é importante para concluir que a evolução do controlo de doenças ao nível 

do úbere foi notório. 

d) Microrganismos 

O leite cru é um habitat altamente nutritivo e propício à multiplicação de 

microrganismos (pH quase neutro e alta atividade da água). A contaminação pode acontecer 

por diversas vias, tais como: úbere, alimentos, fezes e equipamento de ordenha. A presença de 

microrganismo no leite prejudicam a validade do produto final, bem como a produção de outros 

lacticínios (Hansen et al., 2018). 

A redução da contaminação microbiana pode ser feita adotando as seguintes medidas: 

correta higienização e manutenção de equipamento de ordenha; equipamento eficiente para 

armazenamento e refrigeração do leite; higienização e manutenção adequada do tanque de 

refrigeração; operações preventivas durante a ordenha (higiene do operador, higienização do 

úbere, rejeitar os primeiros jatos, etc); descontaminação da cisterna do camião e de todos os 

elementos do circuito de recolha, para assegurar a higiene no transporte (Hahne et al., 2019). 

Gráfico 7- Evolução da quantidade de células somáticas no leite (Adaptado Engenheiro 

João Paulo). 
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Gráfico 8 - Evolução da percentagem de células somáticas na AGROS (Adaptado serviço de qualidade 

da AGROS, 2019). 
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Em relação à contagem microbiana, analisando os dados dos produtores AGROS 

(Gráfico 9) a evolução foi ainda mais acelerada entre 1994 e 2002, sendo que em 2018 os 

valores foram os mais baixos de todos os anos anteriores. Em 1994 a percentagem de 

explorações com quantidade de microrganismos inferiores a 100 000 era inferior a 40%, sendo 

que atualmente esta percentagem ronda os 98%, evolução muito positiva, visto que 

praticamente todos os produtores AGROS têm este parâmetro com uma boa cotação. Assim, é 

possível concluir que as medidas adotadas para a redução microbiana funcionaram de forma 

positiva.  

e) Inibidores, neutralizantes ou conservantes 

Por lei, a União Europeia exige que alimentos de origem animal (ovos, carne e leite) 

não possam conter resíduos de inibidores, neutralizantes e conservantes que possam por em 

causa a saúde pública (Durel et al., 2018). No regulamento nº 2377/90 estão definidos os limites 

máximos para cada uma destas substâncias – o limite máximo de resíduo varia em função da 

substância ativa, sendo, por exemplo, 100 μg/kg para sulfamidas e 4 μg/kg para amoxicilina 

(antibiótico) (Parlamento Europeu, 1990). A principal causa da presença destas substâncias no 

leite é a utilização de antibióticos para o tratamento de mamites. Porém, existem diversas fontes 

na exploração que podem contribuir para a presença de inibidores, neutralizantes e/ou 

conservantes como a má utilização de pesticidas (práticas de lavoura), antibióticos (usados 

profilaticamente) e detergentes (higienização) (Welsh et al., 2019). 
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Gráfico 9 - Evolução da quantidade de microrganismos no leite (Adaptado serviço de qualidade da 

AGROS, 2019). 
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A Agros, há mais de 20 anos que recolhe, na generalidade das explorações, o leite de 2 

em 2 dias, ou seja, em média, efetua, em cada exploração, 15 levantamentos de leite por mês. 

De cada vez que recolhe o leite no tanque de refrigeração de uma exploração, o sistema de 

recolha do camião cisterna recolhe uma amostra representativa de todo o leite recolhido em 

cada exploração. As amostras assim colhidas durante a recolha de leite eram enviadas 

diariamente para o Laboratório Interprofissional, no qual, de forma aleatória, 4 delas eram 

analisadas. Além destas análises, é efetuada a pesquisa de inibidores, conservantes e/ou 

neutralizantes, na Lactogal, antes da descarga. Só se descarrega o leite se esta for negativa, se 

no camião cisterna, fosse detetada a presença de inibidores, conservantes e/ou neutralizantes, 

todas as amostras das explorações recolhidas nesse camião cisterna eram analisadas, 

independentemente de a seleção aleatória as considerar como amostras a analisar ou não. 

Para aumentar a segurança alimentar com que a Agros trabalha, desde fevereiro de 2017 

(entre 2008 e 2017 era possível o produtor optar por esta alternativa) que a recolha passou a ser 

(obrigatoriamente) efetuada tanque a tanque existente em cada exploração de leite. Como 

algumas explorações dispunham de dois ou mais tanques de refrigeração de leite, até então a 

amostra era colhida da totalidade do leite recolhido em todos os tanques existentes. Com esta 

decisão, aumentou-se o rigor do controlo, na medida em que passou a efetuar-se análises sobre 

volumes menores de leite e portanto a contrariar o efeito diluição que pudesse existir. Além 

disso, nessa data, a análise de todos os tanques passou a ser feita a 100% das amostras e acabou 

o sistema de seleção aleatória, tornando o leite recolhido controlado a 100%. 

Com esta metodologia, passou-se de um nível de deteção de amostras positivas na 

totalidade das amostras analisadas de 1,19 em Fevereiro de 2017 para, atualmente, 0,3 por cada 

mil amostras analisadas. Ou seja, 3 amostras positivas em cada 10 000 amostras analisadas. A 

Agros recolhe e analisa todos os dias, cerca de 500 amostras, pelo que, em média, só ao fim de 

3300 amostras analisadas é que se deteta uma positiva, ou seja ao fim de 6.6 dias de recolha. 

Salienta-se que em Portugal, a Agros é a única empresa a fazer análise a 100% das 

amostras recolhidas e que recolhe amostras a 100% dos tanques recolhidos. O resultado desse 

controlo apertado é notório e o baixíssimo limiar de incidência (0.03%) é disso fruto. 
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4. Estágio – atividades desenvolvidas 

Toda a descrição realizada neste capítulo tem por base a comunicação pessoal com os 

técnicos acompanhados e procedimentos internos da empresa. 

4.1. Apoio técnico ao nível das explorações leiteiras 

A conjuntura atual do setor leiteiro está num nível de exigência tal para os produtores, 

que a existência de um apoio técnico especializado nas mais distintas áreas é fundamental para 

a sobrevivência no meio. Hoje em dia, um produtor de leite tem de ser um profundo conhecedor 

das ferramentas de gestão económica e financeira de uma empresa e conhecer profundamente 

todo um conjunto de exigências legais inerentes ao funcionamento de uma exploração. A par 

disso, necessita dominar temas como fertilização e análises de solos e de águas, técnicas de 

sementeira e de colheita de forragens, genética animal e vegetal, nutrição animal nas diferentes 

fases do ciclo de vida dos animais, proteção ambiental, bem-estar animal, segurança alimentar, 

etc. Deste modo, os técnicos têm que ser vistos como um investimento e não como uma despesa 

(Rodrigues, 2016). 

Atualmente existem inúmeros técnicos que diariamente apoiam as explorações na 

componente de gestão económica e financeira, de saúde animal, nutrição, qualidade do leite, 

entre outros. Por vezes, trabalham em cooperativas e associações agrícolas, noutros casos em 

Uniões de Cooperativas ou mesmo em empresas privadas, que comercializam bens de 

equipamento, sementes, adubos, alimentos concentrados, entre outros e que dão suporte técnico 

aos clientes. 

Neste estágio foram acompanhados vários destes técnicos, que diariamente auxiliam os 

produtores de leite para que, no final, o produto seja o melhor possível. Esta é a principal razão 

para que a AGROS tenha formado vários destes serviços e comparticipe monetariamente parte 

dos mesmos aos seus produtores. 

A fase inicial do estágio passou por acompanhar alguns destes técnicos no seu trabalho 

quotidiano. Tal permitiu a visita a 52 explorações em vários concelhos da região do Entre Douro 

e Minho. Esta panorâmica das explorações foi fundamental para compreender melhor as 

variações de produção e qualidade do leite que se registam entre elas e ao longo do ano. Foram 

verificadas as mais distintas formas de trabalhar de cada produtor e, desde logo aferiu-se que, 
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independentemente do nível de modernização das explorações, o fator humano é o mais 

diferenciador. 

 Apoio técnico da AGROS 

O Apoio técnico da AGROS é constituído por seis técnicos, divididos cinco na zona do 

Entre Douro e Minho e um na região de Trás-os-Montes. Esta equipa, coordenada pelo 

Engenheiro Alexandre Losa, tem um papel fundamental na empresa e são o elo de ligação dos 

produtores à união de cooperativas. O objetivo destes técnicos é acompanhar as explorações 

dos membros associados, auxiliando-as. Em prol dos objetivos da empresa e respetivo 

regulamento interno, são o braço direito do produtor para conseguir o melhor padrão de 

qualidade.   

A AGROS analisa diariamente todos os tanques recolhidos. Este serviço recebe 

listagens de explorações que no dia anterior tiveram algum parâmetro de qualidade do leite 

anómalo ou algum problema que afete a descarga do leite na unidade fabril ou mesmo a sua 

recolha. Um dos seus trabalhos é tentar perceber o que desencadeou esse fator, e junto do 

produtor, resolve-lo. Os motivos que desencadeiam uma visita por parte da equipa técnica da 

AGROS são variados. Entre eles destacaria: 

• Entrada em funcionamento de instalações/equipamentos novos; 

• Oscilação significativa de algum parâmetro da qualidade do leite (quer positiva, quer 

negativa); 

• Oscilação nas entregas (aumento, redução ou dias sem entregas); 

• Verificação do cumprimento do regulamento interno (pode incluir acompanhamento 

de ordenhas, bem como verificações diversas na exploração); 

• Pedido de apoio por parte do produtor; 

• Dificuldade na recolha do produto pela empresa; 

• Colheita de amostras em explorações cuja recolha está suspensa (discriminado no 

capitulo 4.3.). Na Figura 7 é possível ver como são armazenadas as amostras 

colhidas manualmente, sempre com gelo; 

• Visitas rotineiras; 
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• Confirmação de abandono do setor em caso de aderência ao resgate (medida adotada 

em 2018 que permitia a explorações o abandono do setor da produção de leite, 

recebendo uma compensação da AGROS pelo seu abandono da atividade). 

De todos estes, o principal motivo que desencadeia uma visita a uma exploração é a 

oscilação significativa de algum parâmetro da qualidade do leite (Microrganismos, Inibidores, 

Índice Crioscópico e Células Somáticas).  

Este serviço é também responsável pela verificação da correta identificação da 

exploração. Segundo o regulamento interno da empresa, todos os locais de recolha têm que 

estar identificados com um número que tem que estar visível na sala do tanque, de modo a que 

os motoristas possam validar a identificação da exploração sugerida pelo GPS do camião de 

recolha (Figura 8). Os elementos que constam na ficha (Figura 8) servem também para o 

motorista preencher a guia de transporte manual, em caso de avaria do sistema. Os tanques têm 

também de estar devidamente identificados e o histórico de qualidade do leite entregue (últimos 

doze meses) deve estar exposto, de modo a permitir às autoridades conhecerem se o leite da 

exploração está conforme ou não com os limites legais. Além disso, em todos os locais visitados 

encontra-se afixado um poster com normas de boas práticas a seguir. Para além do poster, foi 

entregue um manual elaborado por este serviço da empresa, em prol da melhoria contínua da 

qualidade do produto. 

Figura 7 - Armazenamento de amostras colhidas manualmente (Fonte própria, 2019). 
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Durante o estágio, foi acompanhado o trabalho da equipa técnica no terreno, o que 

permitiu visitar 15 explorações. Neste acompanhamento foram vistas explorações com todos 

os tipos de sistema de ordenha (tandem, paralela, espinha, rotativa e robot de ordenha), com 

diferentes níveis de modernização e essencialmente diferentes modos de maneio. Para além 

disso, foram visitados antigos postos de recolha de leite e uma sala coletiva de ordenha 

mecânica. Na Tabela 2 estão descritas algumas das visitas acompanhadas e o desfecho de cada 

um a delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ficha de identificação do local de carga (Fonte AGROS). 
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Objetivo da visita Ações Resultado 

Exploração suspensa de 

recolha; 

➢ Colheita de amostra 

manual; 
✓ Exploração volta a entregar leite; 

Exploração com 

histórico de crioscopia 

anómalo (foi detetada 

água no leite); 

➢ Acompanhamento de duas 

ordenhas (recolha de 

amostras animal a animal e 

amostras do tanque); 

➢ Avaliação da máquina de 

ordenha, tubagens (desde os 

coletores até ao tanque de 

refrigeração); 

➢ Avaliação dos parâmetros 

anómalos e das 

consequências para o 

produtor em termos de 

custos; 

 

✓ Ausência de sinais de 

incumprimento do regulamento 

interno (baseado nas análises e 

no observado no terreno); 

✓ Ausência de problemas de 

drenagem; 

✓ Aconselhamento de alterações a 

nível nutricional; 

✓ Agendamento de nova visita; 

Exploração com 

histórico de presença de 

inibidores no leite; 

➢ Observação das instalações; 

➢ Esclarecimento de medidas 

adotadas pela exploração; 

 

 

Exploração com 

aumento de 

microrganismos no 

leite; 

➢ Observação do estado de 

higiene do estábulo, da 

ordenha e do tanque; 

 

✓ Recomendações ao produtor para 

melhoria dos resultados; 

Exploração com 

dificuldades na recolha 

(motorista não 

conseguia ler a tabela 

de conversão da régua 

de medição do leite); 

➢ Verificação e alteração da 

tabela existente no local; 

✓ Recolhas seguintes realizadas 

sem dificuldades; 

Exploração com acessos 

difíceis para o camião-

cisterna; 

➢ Observação do local da sala 

do tanque e verificação de 

efetivas dificuldades; 

✓ Recomendação de alterações ao 

produtor; 

✓ Reportar alteração de rota (para 

um camião de menor dimensão) 

ao serviço de transportes; 

Exploração com 

melhoria significativa 

no padrão de qualidade 

do leite; 

➢ Esclarecimento acerca de 

medidas adotadas; 

✓ Exploração investiu num novo 

sistema informático de gestão; 

✓ Equipamento de ordenha com 

sinalização de número de células 

somáticas; 

✓ Refugo de animais. 

Exploração com robô e 

com histórico de células 

somáticas elevadas; 

➢ Observação da máquina de 

ordenha e estábulo; 

➢ Recomendações 

preventivas; 

✓ Produtor realizou nova 

manutenção do equipamento; 

✓ Produtor passou a utilizar a 

higienização automática a vapor 

das tetinas entre todos os 

animais; 

✓ Melhoria dos parâmetros; 

 

Tabela 2- Diagrama de visitas acompanhadas com o serviço de apoio técnico da AGROS (Fonte 

própria, 2019). 
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 Apoio técnico da Ucanorte XXI 

 A Ucanorte XXI faz parte do grupo AGROS desde 1997 (Ucanorte, 2019). Empresa 

de cariz cooperativo dedica-se, atualmente, à venda dos mais diversos fatores de produção, 

nomeadamente: à venda de matérias-primas e produção de misturas para animais 

(personalizadas a cada exploração, processo totalmente automatizado e controlado por um 

centro de controlo); à comercialização das mais variadas espécies de sementes; venda de 

fertilizantes e fitofármacos adequados a qualquer produção agrícola; fornecimento de 

plásticos agrícolas e promoção da comercialização de hortícolas e flores, através da 

disponibilização das instalações do Mercominho e Mercoflores). Os fatores 

verdadeiramente diferenciadores da empresa são a proximidade relacional entre técnico e 

cliente, o apoio técnico especializado e a qualidade das matérias-primas. 

No setor de nutrição animal da Ucanorte XXI, a consultoria técnica é um dos fatores 

diferenciadores na visão dos produtores, particularmente o apoio técnico na vertente da 

nutrição animal. Este setor dedica-se à comercialização de: matérias-primas (milho grão, 

milho triturado, farinha de milho, bagaço de soja, sementes de algodão, bagaço de colza, 

aditivos, entre outras); misturas personalizadas; alimentos concentrados (para várias 

espécies animais e modos de produção); inoculantes (conservação de alimentos forrageiros) 

e leite de substituição.  

Durante o estágio, foi acompanhado o trabalho do Engenheiro Manuel Diogo 

Salgueiro, técnico da empresa que dá apoio às explorações agrícolas na componente de 

nutrição animal, nomeadamente a explorações de vacas leiteiras. É de conhecimento geral 

que o constante aumento da produtividade das vacas leiteiras tem implicações diretas nas 

necessidades alimentares e, consequentemente, no custo deste fator de produção para as 

explorações. Deste modo, uma correta formulação é essencial para o aproveitamento do 

potencial produtivo dos animais e para o sucesso económico das explorações (Sova et al., 

2014). 

O Engenheiro Manuel Diogo Salgueiro diariamente realiza visitas a explorações 

para observação da totalidade do efetivo. Este contacto direto é importantíssimo para saber 

os objetivos do produtor, aconselhamento e verificação da formulação aplicada (se cumpre 

os propósitos). Para uma correta formulação da dieta é conveniente: saber os objetivos do 

produtor, as limitações da espécie ou raça utilizada, o meio ambiente em que se encontra. 
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Deste modo, é crucial reunir o maior número de informação acerca da exploração e do 

produtor. Exemplos disto são: as abordagens ao produtor, observação da condição corporal 

do efetivo, observação do estado de saúde do efetivo (por exemplo problemas nas patas) a 

colheita de amostras para análise (Figura 9 - água, fezes, silagem e leite), por fim, no caso 

de produtores AGROS, a análise dos resultados diários das recolhas de leite efetuadas. 

A duração do acompanhamento na Ucanorte XXI foi de dois dias, neste período de 

tempo foram realizadas 8 visitas a explorações de bovinos (6 de produção de leite e 2 de 

produção de carne). Na Tabela 3 está descrito um pequeno resumo acerca das visitas 

assistidas. 

 

 

Figura 9 - Recolha de amostra (Fonte própria, 2019): A) Silagem; B) Água. 

B) 

  A) 
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Objetivo da 

visita 
Ações Resultado 

Exploração 

leiteira que 

abriu novo silo 

➢ Abordagem do produtor 

acerca do desempenho 

do efetivo e sua 

satisfação; 

➢ Observação dos animais; 

➢ Colheita de amostras de 

silagem (Figura 9A); 

✓ Efetivo em geral com boa 

condição corporal; 

✓ Ausência de problemas de 

manqueiras; 

✓ Parâmetros da silagem dentro 

do padrão; 

Exploração 

leiteira que 

recebeu nova 

mistura 

➢ Abordagem do produtor 

acerca do desempenho 

do efetivo e sua 

satisfação; 

➢ Observação dos animais; 

➢ Verificar palatibilidade 

da mistura introduzida na 

exploração; 

✓ Cliente satisfeito com os 

resultados surtidos da alteração 

da mistura; 

Exploração 

leiteira que 

recebeu nova 

mistura, mas 

que está com 

problemas nos 

animais 

(diarreias) 

➢ Abordagem do produtor 

acerca do desempenho 

do efetivo e sua 

satisfação; 

➢ Observação dos animais; 

➢ Observação do estábulo e 

área de pastoreio 

(despistar fonte de 

problema); 

➢ Colheita de amostras de 

água (Figura 9B), de 

fezes e de alimentos 

incluídos na dieta; 

✓ Fonte do problema não 

alimentar (já era previsível, 

visto que todas as matérias-

primas são analisadas 

previamente; 

✓ Observação da ingestão de 

água parada durante o 

pastoreio (fonte plausível do 

problema); 

Exploração 

leiteira - visita 

rotineira 

➢ Abordagem do produtor 

acerca do desempenho 

do efetivo e sua 

satisfação; 

➢ Observação dos animais; 

✓ Efetivo em geral com boa 

condição corporal; 

✓ Existência de problemas de 

manqueiras em alguns animais; 

✓ Avaliação da fonte do 

problema e possíveis 

alterações da dieta; 

Exploração de 

produção de 

carne 

➢ Abordagem do produtor 

acerca do desempenho 

do efetivo e sua 

satisfação; 

➢ Observação dos animais; 

➢ Verificação do estado de 

produção e adaptação da 

dieta em função do 

crescimento; 

✓ Efetivo já quase a passar para 

fase de acabamento, 

necessitando de introdução de 

nova dieta; 

✓ Satisfação dos resultados por 

parte do produtor. 

Tabela 3- Diagrama de vistas acompanhadas com o apoio técnico nutricional da Ucanorte XXI (Fonte 

própria, 2019). 
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 Apoio técnico da AGROS Comercial 

A AGROS Comercial é a empresa do grupo AGROS que comercializa e dá assistência 

técnica aos equipamentos de ordenha, refrigeração e higienização, materiais de estábulo e 

máquinas agrícolas. Compete a esta empresa satisfazer os pedidos de encomendas, reparação 

de avarias, necessidade de acessórios, produtos e equipamentos dos produtores de leite. As 

atividades realizadas pela empresa são: 

• Comercialização de equipamentos/produtos de higiene ligados ao setor leiteiro 

(atualmente também comercializam máquinas agrícolas); 

• Instalação de equipamentos; 

• Manutenção de equipamentos (no local ou na oficina). 

Atualmente, o desenvolvimento tecnológico leva ao surgimento de inúmeras novas 

tecnologias, sendo crucial, para os agricultores, o aconselhamento dos técnicos adequando os 

produtos às suas necessidades. 

No decorrer do estágio foi acompanhado o trabalho do Engenheiro José Vila Chã 

(membro da equipa de apoio técnico a explorações leiteiras). Novamente é importante reforçar 

a importância do apoio técnico especializado aos produtores, permitindo fazer escolhas 

acertadas de investimento em função dos seus objetivos, orçamento e efetivo. 

A visita à Agros Comercial teve uma durabilidade de dois dias e permitiu conhecer 

novas tecnologias que surgem no mercado e o funcionamento de muitos dos equipamentos 

utilizados nas explorações. Exemplo disto foi: o funcionamento de um tanque de refrigeração; 

os tipos de tanques e as diferenças entre eles; monitorização dos tanques; importância das 

lavagens; os novos sistemas de gestão do efetivo; sistemas de recuperação de calor do leite 

utilizado para aquecer a água de higienização do tanque. Para além disso, é importante 

mencionar que devido à existência de cada vez mais tecnologia nas explorações a correta 

utilização e manutenção desta, é determinante na qualidade do leite. Na Tabela 4 estão descritas 

algumas das visitas acompanhadas com o Engenheiro Vila Chã. 
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 Apoio técnico da Segalab  

A Segalab nasceu do departamento de sanidade animal da AGROS. A partir de 1992 

autonomizou-se como empresa, apesar de ainda pertencer ao grupo. Prestam serviços 

laboratoriais e de consultadoria técnica de apoio à produção animal. As áreas de atividade visam 

a saúde animal, as análises clínicas veterinárias e a segurança alimentar. Aquando da sua 

fundação, a empresa era vocacionada para o setor leiteiro, atualmente mantém o trabalho no 

setor, contudo alargou o seu contributo a animais de companhia e outros animais de produção 

(bovinos de carne, ovinos, coelhos e aves). 

O estágio elaborado na Segalab teve uma duração de 5 dias, permitindo conhecer o 

funcionamento do laboratório, análises efetuadas (água, leite e fezes), bem como, acompanhar 

o serviço de apoio técnico à produção animal. 

Objetivo da visita Ações Resultado 

Manutenção do 

equipamento de ordenha 

➢ Verificação do equipamento; 

➢ Abordagem ao produtor acerca 

da satisfação do equipamento e 

possíveis alterações de 

desempenho; 

➢ Apresentação de orçamento; 

✓ Aquisição de pacote de 

manutenção; 

Exploração com 

dificuldade de extração de 

gases; 

➢ Avaliação da necessidade de 

investimento; 

➢ Averiguação de espaço para 

instalação de extrator; 

✓ O Engenheiro aconselhou 

o equipamento mais 

adequado à situação; 

✓ Produtor ficou de 

confirmar orçamento; 

Exploração com interesse 

em adquirir alimentador 

automático para vitelos; 

➢ Avaliação da necessidade de 

investimento; 

 

✓ Aconselhamento à não 

aquisição do produto, 

pois não iria suprir as 

necessidades do produtor; 

Exploração com problemas 

de higienização do tanque 

de refrigeração 

➢ Analisar parâmetros de lavagem 

(temperatura, duração, 

detergentes utilizados e 

eficiência da lavagem) 

✓ Verificou-se que a 

temperatura não era a 

mais indicada, tornado a 

lavagem pouco eficiente; 

✓ Aconselhamento da 

compra de um 

permutador de calor; 

Exploração interessada na 

substituição de 

equipamento de ordenha 

➢ Abordagem ao produtor acerca 

dos seus objetivos e espectavas 

na compra de um novo 

equipamento; 

✓ Produtor decide que o 

mais se adequa às suas 

necessidades são dois 

robôs de ordenha; 

Tabela 4 - Diagrama de visitas acompanhadas com a Agros Comercial (Fonte própria, 2019). 
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O departamento de serviços técnicos é responsável pela implementação de dois 

programas em bovinos leiteiros: o Bovicontrol e o Programa de Qualidade do Leite (sendo que 

a AGROS comparticipa aos seus produtores 50% do custo de ambos os programas). 

O Bovicontrol tem como público-

alvo todas as explorações de bovinos. A 

sua ação é sobre o efetivo pecuário, com 

o objetivo de melhorias a nível de saúde, 

de produtividade e rendimento. Este 

programa consiste em evitar doenças 

comuns no efetivo como: a 

Paratuberculose (critica em vitelos), a 

Neospora, o IBR e o BVD. Para as duas 

primeiras não existe vacinação, apenas 

podem ser controladas através de uma 

boa gestão. Dados de dezembro de 2015 

indicam que aderiram 53 058 animais a 

este programa e 362 explorações. 

O Programa de Qualidade do 

Leite inclui acompanhamento veterinário 

mensal e análises laboratoriais, que 

permitem saber o estado de saúde do 

efetivo relativamente a mastites. É 

realizada uma prova de estábulo anual 

(recolhas de leite (Figura 10) para 

realização de antibiogramas e 

identificação de microrganismos, análise 

anual de água, observação da ordenha, 

teste californiano (Figura 11) e avaliação 

da máquina de ordenha). 

Na Tabela 5, estão descritas os diferentes tipos de visitas acompanhadas com o apoio 

técnico do laboratório. 

Figura 10 - Colheita de amostra de leite (Fonte própria, 

2019). 

Figura 11 - Teste Californiano (Fonte própria, 2019).  
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Objetivo da visita Ações 

Venda de animais 
➢ Colheita de sangue para realização de venda 

segura entre produtores; 

Nascimento de vitelos 
➢ Colheita de sangue, avaliação do estado 

sanitário dos vitelos; 

Apresentação dos 

resultados do 

Bovicontrol 

➢ Reunião com veterinárias da exploração e 

produtor para analisar os resultados obtidos 

e aconselhar medidas a tomar; 

Realização de prova 

de estábulo 

➢ Avaliação de condições de bem-estar 

animal; 

➢ Avaliação de estábulo e equipamento de 

ordenha; 

➢ Avaliação do desempenho do ordenhador; 

➢ Realização de teste californiano a todo o 

efetivo; 

➢ Colheita de amostras de leite; 

➢ Colheitas de amostras de água; 

 Apoio técnico da ABLN 

A ABLN, Associação para o Apoio à Bovinicultura Leiteira do Norte, surgiu do serviço 

de melhoramento animal da Agros, com o apoio do estado, tornando-se independente em 1993. 

Atualmente, presta um vasto número de serviços de apoio à produção leiteira na zona norte, 

nomeadamente: consultoria técnica, contraste leiteiro, identificação animal, tecnologias 

reprodutivas, organização de leilões, organização do concurso Holstein, formação profissional 

e informação especializada de apoio à gestão das explorações. 

Devido ao papel de elevada importância desta associação para a bovinicultura leiteira, 

a AGROS apoia-a financeiramente, favorecendo assim a utilização dos seus serviços pelas 

explorações associadas. 

O Contraste leiteiro consiste na avaliação da quantidade e qualidade do leite produzido 

por cada uma das fêmeas de uma exploração no decurso das sucessivas lactações. Sendo 

realizado mensalmente este serviço, pode ser feito em todas as ordenhas durante 24 horas 

(denominado de A4) ou apenas numa das ordenhas do dia, alternadamente de manhã ou à noite 

em cada mês (denominado de AT4). Esta operação permite estimar a produção total de leite, 

proteína, gordura, bem como facultar informações acerca da presença de células somáticas, 

ureia e corpos cetónicos no leite. O Contraste Leiteiro é uma ferramenta importantíssima para 

Tabela 5 - Diagrama de visitas acompanhadas com o apoio técnico da Segalab 
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a gestão de uma exploração leiteira, permitindo 

melhorar a eficiência e rentabilidade da exploração 

(ABLN, 2019). Este serviço é realizado por um 

contrastador (operador com formação específica 

para realização do contraste com rigor e qualidade 

dos resultados). As análises às amostras do 

contraste são realizadas no ALIP (Laboratório 

Interprofissional), na Figura 12 é possível ver a 

chegada de amostras de contraste ao laboratório. 

A ABLN disponibiliza os resultados do contraste leiteiro, através de uma plataforma 

informática o Bovinfor (Figura 13A). Nesta plataforma, estão representados relatórios e gráficos 

acerca da exploração, bem como gráficos comparativos com a média das explorações da região 

(Figura 13B). Para além disso, nesta plataforma, o produtor pode ter acesso a um programa 

informático de auxílio à gestão da exploração, melhoramento animal, bem como saúde e bem-

estar do efetivo. 

Durante o estágio, foi possível acompanhar o trabalho administrativo da associação 

(identificação animal) bem como a realização de um contraste leiteiro. Foi acompanhado o 

trabalho da Engenheira Dina Abreu numa exploração da região do Entre Douro e Minho, a qual 

tinha 150 vacas em produção. O processo do contraste consiste em: 

Figura 12 - Receção de amostras de contraste 

no ALIP (Fonte ALIP). 

Figura 13 - Plataforma informática Bovinfor (Fonte ABLN): A) Página inicial; B) Gráficos 

desenvolvidos a partir de resultados do contraste leiteiro. 

A

))) 

B)

)) 
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• Afetar o frasco ao número do animal (Figura 14A, o operador possui um 

equipamento eletrónico que lê o código de barras do frasco de colheita de amostra e 

insere o número de identificação do animal. O sistema atribui o número do frasco 

ao animal inserido); 

• Colheita de amostra de leite de cada vaca em lactação ao longo da ordenha (Figura 

14B). Para ser o mais representativa possível, é colocado um reservatório para onde 

vai caindo, ao longo da ordenha, uma pequena porção do leite do animal; 

• Colheita de amostra do leite do reservatório para o frasco de análise previamente 

afetado ao animal (Figura 14C); 

• Envio para laboratório; 

• Inserção dos dados e realização de relatório de análise.  

Figura 14 – Contraste leiteiro (Fonte ABLN): A) Afetação de frasco ao animal; B) Colheita de amostra 

para contraste leiteiro; C) Colocação no frasco de análise (50ml). 

A) 

)) 
 

A)

)) 

B) 

)) 
 

A)

)) 

C) 

)) 
 

A)

)) 
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4.2. Recolha 

O processo de recolha de leite é a principal atividade da empresa e a que tem maior 

investimento para que o produto mantenha a totalidade das características, desde o momento 

que é recolhido na exploração, até entrar na fábrica. Este processo envolve várias 

condicionantes, tanto ao nível de qualidade, como de rastreabilidade do produto. 

 Elaboração das voltas 

Entende-se por volta, ou circuito de recolha, o conjunto de locais de recolha, ordenados 

por uma determinada sequência, que determina o itinerário a percorrer pelo camião durante a 

recolha do leite. 

O planeamento correto das voltas é crucial para a rentabilidade do serviço, atendendo 

que o objetivo é recolher o máximo de leite no menor percurso e tempo possíveis. Contudo, 

existem algumas variáveis neste processo e igualmente importantes, nomeadamente: 

• O local de início e fim da volta (na AGROS, a primeira volta de cada motorista 

inicia-se sempre em Vila do Conde, sede da empresa). Todavia a segunda e terceira 

voltas que cada motorista faz no seu turno de trabalho, têm o seu início e fim em 

Modivas (local normal de descarga). No entanto, se um determinado local de recolha 

está sob sequestro imposto pela autoridade sanitária, a recolha do mesmo é efetuada 

por circuito específico e a descarga passa a ser na unidade fabril da Tocha. Este 

destino deve-se a uma imposição comercial de países terceiros à União Europeia 

importadores de produtos do grupo e que a unidade da Tocha não fabrica; 

• A adaptação da volta à capacidade da cisterna de recolha, pois a AGROS dispõe 

de uma frota de recolha com capacidades que vão dos 10.500 lts aos 27.700 lts e 

com sistemas de recolha com caudais dos 350 lts/min aos 1.200 lts/min.; 

• A litragem média de cada exploração a recolher em cada momento do ano, dado 

que varia ao longo do ano; 

• A hora do fim e início da ordenha em cada exploração; 

• A existência de avarias no sistema de ordenha ou no tanque de refrigeração que vai 

determinar a recolha em voltas “extra”; 
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• O acesso ao local de recolha que limita o tipo de camião cisterna a usar; 

• A necessidade de chegar a horas desfasadas ao local de descarga, evitando longos 

compassos de espera da frota para poder descarregar e iniciar nova volta, dado que 

na descarga de Modivas só podem descarregar 4 viaturas ao mesmo tempo, 

podendo estar outras 4 a lavar; 

• A duração máxima da volta, inferior a doze horas, no sentido de minimizar a 

multiplicação de microrganismos; 

• Periodicidade da recolha (diária, de dois em dois dias ou de três em três); 

• O horário de trabalho dos motoristas. 

O Engenheiro José Carneiro é a pessoa responsável pelo serviço de recolha, que faz a 

gestão e elaboração dos circuitos de recolha. Atualmente ainda não existe um programa 

informático que agilize a realização desta tarefa, sendo portanto um trabalho minucioso e 

moroso, estando em curso a instalação desse software de gestão desta atividade. 

 O chamado Mapa de Volta, é um documento que é impresso antes da saída do motorista 

para a volta, no qual constam: os locais de recolha do leite, a identificação da viatura que irá 

conduzir, a data, o local de início e o de fim da volta. Este documento acompanha sempre o 

motorista durante o trajeto, funcionando como uma ordem do serviço a realizar. 

Atualmente existem setenta motoristas em funções e mil e oito locais de recolha que 

estão distribuídos por 139 voltas (4 na zona de Trás-os-Montes e 135 no Entre Douro e Minho). 

Como a periodicidade de recolha varia por região, a média de voltas por dia é 72 (70 Entre 

Douro e Minho e 2 Trás-os-Montes). 

Na região de Trás-os-Montes, devido à diminuição do número de produtores e à 

distância da unidade fabril, a recolha realiza-se três em três dias (ou seja, de seis em seis 

ordenhas).  

Na região do Entre Douro e Minho, a recolha está organizada de forma contínua (durante 

24 horas) e as voltas estão distribuídas por quatro horários de início (04:00h - 08:00h, 15:00h - 

20:00h) seja em dias pares seja em dias ímpares, isto porque a recolha nas explorações realiza-

se de dois em dois dias, podendo em casos específicos ser diária (2 ordenhas).  
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No entanto, os planeamentos são dinâmicos, pelo que são definidos no início do mês 

mas sofrem as alterações necessárias mediante a mudança de qualquer um dos itens referidos 

na elaboração das voltas. 

 Frota e sistemas de recolha 

Quando se pensa na compra de uma frota de camiões de recolha, um dos fatores mais 

relevantes é a sua eficiência, isto é, quanto maior for a capacidade das cisternas e maior o 

caudal, mais litros podem recolher num período de tempo (turno). Contudo, existem diversos 

fatores que obrigam a existência de uma gama variada de camiões/cisternas. Posto isto, é 

necessário atentar a pormenores como: 

• A facilidade de acessos aos 

diferentes locais de recolha (por 

exemplo: locais com acessos 

estreitos e rebaixados são 

recolhidos com o camião de 10 500 

litros de capacidade, com chassis 

rebaixado) (Figuras 15); 

• A distância dos locais de recolha à 

unidade de descarga (justifica-se a 

utilização de camiões com reboque 

quando as distancias entre o local e 

a unidade fabril são elevadas, 

utilizando-se nesses casos cisternas 

de 16.000L de capacidade com 

reboque de 11.500L. Em zonas mais 

próximas, tal não acontece, por não 

se justificar em termos de tempo 

despendido na trasfega do leite da 

cisterna para o reboque, 

procedendo-se de imediato à 

descarga da cisterna na unidade 

Figura 15 - Acessos difíceis a explorações (Fonte 

própria, 2019): A) Vista frontal; B) Vista lateral. 
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fabril e reiniciando-se o mais rapidamente possível nova volta de recolha);  

• A quantidade de leite que é entregue na região a recolher. O objetivo é que a 

capacidade de ocupação seja máxima, logo, não se utiliza um camião de 24 000L 

quando os locais de recolha na zona apenas entregam uma totalidade de 16 000L; 

• O diâmetro da boca de descarga dos tanques de refrigeração instalados nas 

explorações agrícolas que determinam o diâmetro das mangueiras de recolha dos 

camiões e, consequentemente, o maior ou menor aproveitamento da capacidade 

máxima de recolha dos sistemas instalados. 

Destes fatores advém a necessidade da existência de diversos modelos de camiões com 

capacidades de carregamentos e adaptações diferentes para a diversidade de locais de recolha 

que existem. 

A determinação do número de camiões que efetivamente são necessários dispor tem 

ainda em conta não só a sazonalidade da produção ao longo do ano (o pico é geralmente atingido 

em março) como a necessidade de “paragem dos veículos” para a realização das manutenções.  

A frota da AGROS é constituída por 33 camiões de recolha com diferentes capacidades 

de carga e caudais de recolha (Figura 16 e Tabela 6). 

Figura 16 – Camiões de recolha de leite (Fonte AGROS): A) Camião e reboque; B) Semi-reboque. 
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A empresa possui camiões com três tipos de sistemas de recolha diferentes:  

• O Mak 3002 (Figura 17A) foi o primeiro sistema de recolha adquirido e caracteriza-

se pela aspiração do leite ser através de bomba de impulsor flexível, com propulsão 

elétrica ou hidráulica, sistema de expulsão de ar ser mecânico, medidor volumétrico 

de caudal eletromagnético e mudança de compartimentos da cisterna manual; 

• O Mak 3002-V2000 (Figura 17B) difere do modelo anterior quanto à aspiração 

inicial e final do leite. Neste modelo é efetuada por vácuo, conjugada com a bomba 

centrífuga de propulsão (atua quando o circuito está em carga) e o sistema de 

expulsão de ar é eletrónico (por electroválvulas); 

• O Mak 3003-Tiger (Figura 17C), sistema mais recente da frota, apresenta diferenças 

em relação ao Mak 3002-V2000 porque associado ao medidor volumétrico de caudal 

(eletromagnético) tem um medidor de bolhas de ar, e a mudança de compartimentos 

da cisterna ser automático por electroválvulas. Ao medir as bolhas de ar contidas no 

leite, a medição é mais precisa, pois todo o volume de ar é deduzido. 

Tipo 
Capacidade 

(Lts) 

Sistema de 

Recolha 

Caudal 

(Lts/min

) 

Mangueira 

Camião 2 eixos 10 500 Mak 3002 350 
Comprimento-10m 

Diâmetro- 45 mm 

Camião 2 eixos 11 500 Mak 3002 400 
Comprimento-10m 

Diâmetro- 53 mm 

Camião 3 eixos 16 200 Mak 3002 400 
Comprimento-10m 

Diâmetro- 53 mm 

Camião 3 eixos 16 200 
Mak3002-

V2000 
750 

Comprimento-10m 

Diâmetro- 63 mm 

Semi-reboque 24 400 Mak 3002 500 
Comprimento-10m 

Diâmetro- 63 mm 

Semi-reboque 24 400 Mak3003-Tiger 1200 
Comprimento-10m 

Diâmetro- 70 mm 

Reboque 11500 - - - 

Camião de 3 

eixos (16200) + 

Reboque (11500) 

27700 Mak 3002 400 
Comprimento-10m 

Diâmetro- 53 mm 

Tabela 6 - Frota AGROS (Adaptado de serviço de recolha, 2019). 
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Apesar da grande eficiência dos três sistemas de recolha, ao longo dos anos os mesmos 

foram sofrendo pequenas alterações que contribuíram para a melhoria da qualidade do produto 

final, bem como o aumento do controlo de influências externas. A alteração do tipo de bomba 

(bomba de impulsor flexível para bomba centrifuga) foi uma evolução na qualidade do produto 

final, visto que a última reduz o batimento do leite, evitando a destruição dos glóbulos de 

gordura. Para além disso, o Mak 3003-Tiger possui um medidor de bolhas de ar, permitindo 

uma medição ainda mais precisa do leite recolhido. Por fim, uma das grandes evoluções é a 

mudança de compartimentos da cisterna ser automático por electroválvulas. O operador não 

tem qualquer influência na mudança de compartimento, evitando erros e facilita a 

rastreabilidade final do produto. 

Durante o estágio foram acompanhadas 7 voltas diferentes, com todos os modelos de 

camiões e sistemas de recolha. Na Tabela 7 é apresentado um diagrama das recolhas 

acompanhadas. O número de voltas que cada motorista realiza é variável em função da distância 

B) 

)) 
 

A)

)) 

A) 

)) 
 

A)

)) 

C) 

)) 
 

A)

)) 

Figura 17 – Sistemas de recolha de leite (Fonte própria, 2019): A) Mak 3002; B) Mak 3003-Tiger; C) 

Mak 3002-V2000. 
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à unidade fabril e da capacidade da cisterna, porém, a maioria dos motoristas num turno realiza 

3 voltas (à exceção dos reboques que vão para zonas mais afastadas realizando apenas uma 

volta), e em média cada volta tem a duração de duas horas. O principal objetivo foi conhecer a 

heterogeneidade dos locais de recolha, a necessidade de modelos adaptados para essas 

circunstâncias e observar, na prática, as diferenças de funcionamento entre eles. Durante as 

voltas acompanhadas, apenas houve uma anomalia na leitura de um frasco do sistema de 

amostragem, embora não tenha sido necessária a violação dos selos do armário refrigerado das 

amostras, automaticamente o frasco foi rejeitado e o sistema introduziu um novo. 

 

Tabela 7 - Acompanhamento de Recolhas (Fonte própria, 2019). 

Acompanhamento de Recolhas 

Volta Tipo 
Capacidade da 

cisterna de recolha 

Nº de 

câmaras 

Sistema de 

recolha 

Capacidade do 

tanque (Lts.) 

Tipo de 

tanque 

Lavagem do 

tanque 

30002379 
Semi-

Reboque 

24000 

 
 

4 
Mak3003-

Tiger 

3000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

6000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

5200 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

4500 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

3000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

30000830 

 

Semi-

Reboque 
24000 4 Mak 3002 

5000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

4275 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

2200 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

30002069 

 

Camião 3 

eixos 
16200 3 Mak 3002 

2550 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

1200 Aberto Manual 

600 Aberto Manual 

30000788 

 

Camião 3 

eixos 
16200 3 

Mak 3002- 

V200 
3500 Aberto Manual 

30000760 

 

Camião de 

3 eixos + 

Reboque 

16200+11500 3+3 Mak 3002 

1250 Aberto Manual 

8000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

30000858 

 

Semi-

Reboque 

 

24000 

 
4 

Mak 3002 

 
15000 

Fechado - 

Vertical 
Aut. 

30001158 

 

Camião 2 

eixos 
10500 3 Mak 3002 

3000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 

5000 
Fechado -

Horizontal 
Aut. 
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 Documentos que acompanham o motorista 

Durante o processo de recolha, de forma a auxiliar o seu trabalho, garantir a legalidade 

(Guia de transporte com código da AT) e rastreabilidade do seu trabalho, os motoristas estão 

sempre acompanhados por: 

• A capa de volta (Anexo I) – Impresso que funciona como registo de operações, 

verificações e ocorrências a registar por todos os serviços que intervêm durante o 

processo de recolha, antes, durante e no final da volta, tais como: perda de leite, falta de 

livro de guias, problemas no tanque, acesso em mau estado, passagem de leite pelo 

respiro, problemas na colheita de amostras, amostras manuais, volta cheia, etc.; 

• O mapa de volta (Anexo II) – Documento impresso, antes da saída do motorista, que 

contém a sua identificação, a viatura, a data, o local de início da volta e de descarga da 

mesma, assim como os locais de recolha da volta inseridos pela ordem de levantamento 

a efetuar. Funciona como uma instrução de serviço para execução da recolha; 

• O diário de volta – Documento impresso na impressora do camião, no fim da volta, que 

resume todas as operações realizadas durante a volta, nomeadamente, leite levantado 

nos locais de recolha, de que tanques de refrigeração, frascos de amostras 

correspondentes aos locais recolhidos, volume da amostra, horas de levantamento e 

temperaturas de levantamento; 

• As guias de leite suspeito – Documento preenchido manualmente, pelo motorista, no 

caso de suspeita da qualidade do leite para justificar o não levantamento deste. É 

composto por uma avaliação do motorista (aspeto, cheiro, temperatura e prova de 

álcool), avaliação do laboratório (coagulação, aspeto e acidez) e a averiguação do chefe 

de turno sobre se deve mandar um camião recolher o leite ou se este não passa os 

critérios de admissibilidade para poder ser recolhido; 

• As guias de transporte de cada local de recolha onde a mesma ocorreu (Anexo III). O 

sistema de recolha emite, em triplicado guias de transporte (uma para o produtor, outra 

para a AGROS e outra para as autoridades competentes, no caso de alguma abordagem 

à viatura durante o transporte), emitidas automaticamente logo que termina a recolha do 

ou dos tanques de refrigeração da exploração recolhida. Estas guias constituem o 

documento de transporte exigido por lei, contendo toda a informação própria de uma 
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Guia de Transporte. Em caso de avaria dos sistemas, o motorista emite uma guia manual 

de substituição. 

 Preparação da viatura cisterna para iniciar turno de recolha 

4.2.4.1. Antes de iniciada a 1ª volta de um turno 

O centro operacional de Vila do Conde é o local onde todas as viaturas são preparadas. 

Neste local, encontra-se sempre presente um chefe de turno, que entrega a documentação da 

volta e realiza a verificação total do camião antes da sua saída. 

a)  Documentos 

A primeira função do chefe de turno é a entrega do mapa de volta (documento no qual 

constam os locais de recolha e a ordem de levantamento do leite, assim como número da viatura, 

data, local de inicio e fim de volta, contendo vários códigos de barras impressos, de entre os 

quais, o referente ao número da volta em causa, para ser lido na entrada da fábrica da Lactogal, 

em Modivas. É neste documento que o motorista vai registar em que câmara/as foi recolhido o 

leite de cada local de recolha, apesar de o sistema informático do camião também gerar essa 

informação no relatório final da volta, pois para carregar o leite, nomeadamente nos sistemas 

mais antigos sem electroválvulas, o motorista tem de inserir no sistema, a câmara para onde 

quer carregar o leite. O sistema informático vai gerir o volume máximo da câmara e o volume 

nela carregado, solicitando ao motorista a indicação de nova câmara quando a que estava em 

uso encher – Anexo II). 

De seguida, é entregue correio para os produtores (caso exista) e os selos para as voltas 

seguintes que saiam da Lactogal (abordagem da importância e distinção das selagens na b). 

Por fim, após a verificação do estado de prontidão do veículo (selagens, fecho de 

válvulas, estado de limpeza, escorrimento de água da cisterna - b)) é entregue ao motorista a 

respetiva Capa da Volta (Anexo I). É neste documento que são realizados os registos e as 

verificações, o registo das operações e ocorrências antes e ao longo de todo o processo de 

recolha. 
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b) Verificação realizada pelo chefe de turno ou assistente da AGROS na Lactogal 

A verificação consiste em averiguar se o estado da viatura e dos seus equipamentos 

estão operacionais e não comprometem a realização com sucesso da recolha. Antes da 

verificação pelo chefe de turno, o motorista prepara o carrossel (grade de forma circular que 

transporta frascos vazios para a colheita de amostras nas explorações) e os frascos de 500 ml 

para colocação dentro do armário refrigerado, junto ao carrossel atrás referido, para colheita 

automática de amostra do conjunto de todo o leite que vier a entrar na cisterna durante cada 

volta de recolha. Apenas depois desta operação é iniciada a vistoria, que consiste nos seguintes 

parâmetros: 

• Lavagem correta e estado dos equipamentos: filtros, mangueira de trasfega, 

mangueira suplementar, passadores, panela, câmaras, borrachas da tampa, válvulas, 

boca de descarga, agulha do colhedor de amostras. Caso algum destes componentes 

tenha resíduos, terá que ser mencionado no relatório de turno e corretamente 

higienizado antes da recolha. Caso não se apresentem em bom estado, a viatura tem 

que ser substituída. Este requisito é fundamental para evitar a contaminação do leite, 

visto que todas estas superfícies irão estar em contacto com o produto; 

• Verificação e colocação das selagens. Os selos são 

colocados após as verificações e têm como objetivo 

garantir que não houve intervenção humana em 

nenhum dos compartimentos/equipamentos 

selados. No caso de algum selo violado, é possível 

saber que houve alguma intervenção e esta tem que 

ser justificada. Existem diferentes tipos de selos, 

como podemos ver na Tabela 8. Na preparação da 

viatura podem ser colocados os selos azuis, 

vermelhos, amarelos e verdes. Contudo muitos só 

são violados em condições excecionais como 

referido na Tabela 8. Os selos que são sempre 

colocados na preparação da viatura são: nas tampas das câmaras (azul, Figura 18); 

boca de descarga (azul, Figura 18) e compartimento das amostras (vermelho, Figura 

19). Todos os selos têm um número gravado, pelo que, o número do selo colocado 

na volta tem que ser registado na Capa da Volta. 

Figura 18 - Câmaras seladas 

(Fonte própria, 2019). 
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Tabela 8 - Tabela de Selagens (Fonte Agros) 

Figura 19 - Armário da cisterna selado, pronto para a saída (Fonte própria, 2019). 
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• Número de Kit’s (5 unidades pré-preparadas) para realização da prova de álcool (em 

caso de suspeita da estabilidade do leite, quando a temperatura do tanque é igual ou 

superior a 10ºC ou em tanques verticais (onde não pode ser realizada a inspeção do 

leite, o motorista tem que realizar a prova de álcool). Cada Kit contém 5 tubos de 

ensaio previamente preparados com 2,5 ml de álcool etílico neutro a 80% em volume 

e adicionado de azul de bromotimol, uma pipeta para colheita e tampa do tubo. Este 

teste é importantíssimo para evitar a contaminação do leite em bom estado 

(anteriormente depositado na câmara) e assegurar a qualidade do produto. O teste 

consiste em colher 2,5 ml de leite e homogeneizar com o álcool presente no tubo, 

em caso de a mistura ficar floculada o leite não pode ser recolhido; 

• Número de Kit SISCRA (5 unidades). O SISCRA é o nome de um programa entre 

o laboratório da Segalab e os produtores aderentes para a realização de diversas 

análises laboratoriais. Estes aproveitam os circuitos da recolha de leite para envio 

das respetivas amostras. O kit é constituído por um saco com 4 frascos para amostras 

de leite, 1 acumulador de frio e etiquetas de identificação de frascos e para selar o 

saco. O produtor que se encontra no programa colhe as amostras pretendidas e envia-

as pelo motorista da recolha, devidamente identificadas e acompanhadas do 

acumulador que entretanto esteve colocado no congelador. Os respetivos sacos 

selados são colocados em mala térmica e encaminhados, após o fim da recolha, para 

o laboratório da Segalab, o qual efetua as análises laboratoriais pretendidas. 

• O fecho dos passadores de lavagem automática na parte superior da cisterna (evitar 

a contaminação da cisterna); 

• Retirar totalmente o filtro para verificar a limpeza, estado físico e que não há água 

a escorrer, colocar e apertar novamente. Esta peça do sistema de recolha é muito 

importante, pois impede a entrada no circuito de elementos sólidos em suspensão no 

leite; 

• Abrir e fechar os passadores para confirmação que o processo de lavagem/escoagem 

foi bem efetuado (não podem existir resíduos de água do enxaguamento final); 

• Exterior do veículo (no caso de algum acidente durante a recolha o motorista deve 

justifica-lo). 
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c) Atividades desempenhadas pelo motorista: 

Após a realização das verificações pelo chefe de turno, o motorista tem que executar as 

seguintes operações: 

• Verificar as selagens feitas pelo chefe de turno e o número inscrito na Capa da Volta; 

• Verificação do filtro (na segunda e terceira volta fica à responsabilidade do 

motorista a lavagem); 

• Abrir o passador da primeira câmara a ser carregada (Mak 3002 que não possui 

passadores automáticos), para quando chegar ao local de recolha estar pronta a 

receber leite; 

• Abrir o passador de respiro da panela. O passador do respiro da panela tem como 

função permitir ou impedir a passagem de ar que entra misturado com o leite no 

sistema. No início da recolha, o passador é aberto para que o ar seja expulso da 

panela durante o carregamento do leite e com isto não passe no medidor, sendo 

medido como de leite se tratasse. No final da volta, o passador é fechado para 

impedir a saída do ar e forçar o esvaziamento do leite da panela, sendo o mesmo 

enviado para a câmara da cisterna; 

• Verificar o correto posicionamento dos carrosséis, que apenas se pode observar 

através do vidro da caixa das amostras pois, esta já foi anteriormente selada. Em 

caso de posicionamento incorreto, tem que haver nova intervenção do chefe de 

turno; 

• Verificar o estado da viatura (nível de óleo, nível de água, suspensão, iluminação e 

pneus); 

• Ligar o sistema de frio da caixa de amostras, essencial para a sua conservação (3 a 

4 ºC) até à chegada à receção das amostras, apesar dos frascos terem um conservante 

(o azidiol) que impede a multiplicação bacteriana nas amostras. 

Apenas depois se pode proceder à abertura da volta, isto é, inserir o número de motorista, 

o número da volta, a existência ou não de reboque e os km no início da volta (no sistema 

operativo do camião Figura 20). Terminadas as intervenções o motorista pode dirigir-se ao 

primeiro local de recolha. 
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 Protocolos de recolha  

Aquando da chegada ao local de recolha, o camião tem um sistema de GPS que deteta 

a exploração onde se encontra. Contudo, é necessária a confirmação do operador pois, devido 

à proximidade existente entre explorações, pode haver erros (conforme referido anteriormente, 

é obrigatória a identificação do local de recolha no local). O mesmo acontece com o número do 

tanque: em explorações com dois tanques, o sistema assume o tanque com maior capacidade, 

sendo sempre necessária a confirmação, pelo motorista, de qual o tanque de onde vai recolher 

o leite. Recorde-se que, na AGROS, todos os tanques de refrigeração existentes nas explorações 

estão identificados/matriculados na base de dados da AGROS. 

a) Inspeção do leite 

Antes de iniciar a recolha, o motorista realiza uma inspeção prévia do leite existente no 

tanque:  

• Em tanques horizontais ou abertos: A inspeção do leite consiste na observação do 

seu aspeto (se contem resíduos ou sinais de conspurcação), na avaliação do odor (se 

tem algum cheiro anormal, por exemplo, a azedo), na observação da temperatura 

(encontra-se no visor eletrónico ou analógico do tanque que, caso seja superior a 

10ºC, terá de realizar a prova de álcool a 80%) e na medição do leite a recolher 

(todos estes tanques têm uma régua no seu interior que pode estar já em litros ou em 

milímetros, caso em que é obrigatória a existência de uma tabela de conversão de 

unidades). O motorista inserirá esta medição no sistema do camião para, no final da 

recolha o software validar se a amostra recolhida é representativa ou não (uma vez 

Figura 20 - Painel de controlo do camião (Fonte própria, 2019). 
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que irá comparar o volume inserido com o volume efetivamente medido). O leite 

recolhido tem que ser amostrado desde o início ao fim da recolha e o volume de 

amostra colhida ser de 50 ml independentemente do volume de leite a recolher, 

ajustando o software a cadência de rotação do colhedor de amostra. A medição em 

causa, é feita quando o leite está estabilizado, isto é, antes de o agitador manual ser 

ligado. Se estiver a trabalhar em modo automático, terá de ser desligado e aguardado 

o tempo necessário à estabilização do leite. 

• Em tanques fechados verticais de grande dimensão, localizados no exterior da sala 

de leite a visualização do produto é muito difícil, logo a inspeção consiste apenas na 

realização da prova de álcool a 80% e na leitura da litragem (que aparece num visor 

eletrónico). 

Para a execução da prova de álcool (Figura 21) os 

motoristas tiveram formação específica para a correta 

execução e interpretação precisa de resultados. Como 

referido anteriormente, ao seu dispor têm um kit (tubo de 

ensaio com 2,5 ml de álcool etílico neutro a 80% em 

volume, adicionado de azul de bromotimol conforme 

NP453/2002 e pipeta). Sempre que esta prova é realizada, 

o motorista terá de mencionar a execução da operação na 

capa de volta. Antes de proceder à colheita da amostra, o 

motorista deve ligar o agitador automático do tanque na 

opção manual (nos tanques abertos ou fechados horizontais 

o acesso ao leite é facilitado, logo a agitação deve ser 

auxiliada com o agitador manual). De seguida, procede-se 

à recolha de 2,5 ml de leite e posterior homogeneização da 

solução. Caso a amostra esteja fluida pode proceder ao 

carregamento. No caso de aparência de floculação, o leite não é carregado e o motorista tem 

que preencher a guia de leite suspeito (Figura 22). A guia de leite suspeito consiste num 

documento com a apreciação do motorista, resultados laboratoriais e parecer do chefe de turno 

(esta guia é composta por 4 vias: a do produtor, a do laboratório, a do responsável de turno e a 

do serviço de recolha). Para além do preenchimento da guia, o motorista deve violar o selo do 

armário das amostras, para lá colocar a amostra manual que terá que colher e entregar no fim 

Figura 21 – Frasco de prova de 

álcool (Fonte própria, 2019). 
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da volta, no laboratório de apoio à receção de leite na Lactogal. A Lactogal avaliará se o leite 

cumpre os requisitos de aceitação da empresa para, desse modo, poder ou não ser levantado, 

posteriormente noutra volta. 

b) Recolha 

No caso de o leite estar em condições normais de odor e aspeto, confirma/altera no 

camião a quantidade de leite a recolher. O camião assume a última litragem medida na mesma 

exploração e tanque, pelo que o motorista deve sempre retificá-la. Esta litragem ditará a 

cadência de colheita automática da amostra que é realizada ao longo de toda a recolha, para que 

seja o mais representativa possível. O software do camião vai calcular se a amostra é 

representativa através de um algoritmo. A anomalia, se ocorrer, deverá ser assinalada com um 

código específico associado ao frasco da amostra, o qual deverá ser rejeitado para análise e a 

anomalia tratada para deteção da causa. Por exemplo, foi ocasionalmente observado no decorrer 

do estágio que o motorista assumiu a litragem sugerida pelo camião e não mediu o leite. Nesse 

dia, o produtor, por algum motivo, foi obrigado a rejeitar leite (razão pela qual havia menos 

leite no tanque). Uma vez que o registo no sistema de recolha não foi efetuado corretamente, a 

amostra colhida foi curta e assinalada como não representativa. 

 

Figura 22 - Guia de leite suspeito (Fonte AGROS). 
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Dependendo do modelo do camião, o procedimento de recolha difere: 

• No Mak 3002, o procedimento inicia-se através da ligação do agitador do tanque. 

De seguida, ligação da bomba de recolha do camião à corrente elétrica da 

exploração, conexão ao tanque da mangueira de carregamento (nos casos em que a 

distância entre a cisterna e o tanque é superior ao comprimento da mangueira, existe 

um acrescento no camião), indicação ao sistema, da câmara para onde vai carregar 

o leite, abertura da válvula respetiva e autorização de início da recolha. Durante o 

processo de recolha, assim que a capacidade da câmara é atingida, o sistema para a 

bombagem e a medição e solicita a mudança de câmara. O motorista fecha a válvula 

da câmara que estava a ser usada e abre a da câmara seguinte. O sistema retoma a 

recolha, medição e amostragem do leite a recolher. No final, quando o sistema deteta 

ausência de leite no tubo, o sistema de sucção para automaticamente, emite a guia e 

o motorista pode retirar a mangueira; 

• No Mak 3002-V2000, o procedimento é similar ao Mak 3002, diferindo apenas no 

pormenor de só funcionar através de um sistema hidráulico; 

• No Mak 3003-Tiger as diferenças estão no motor que, sendo hidráulico, elimina a 

necessidade de efetuar a ligação à corrente elétrica na exploração. Adicionalmente, 

não é necessária a intervenção do motorista para a mudança de válvulas já que o 

fecho/abertura de câmaras é realizado de forma automática. O sistema de válvulas 

automáticas muda para a câmara (pré-gravada) determinada pela ordem correta de 

carregamento (por razões de segurança na condução) assim que a capacidade da 

câmara é atingida. Deste modo, apenas será necessária a colocação do leite em 

agitação e a conexão da mangueira, bem como a autorização para início da recolha.  

c) Emissão de documentos 

Por fim, em qualquer um destes sistemas, logo que a recolha de cada tanque de uma 

exploração termina, são emitidas e impressas as guias (sistema de impressão automática que 

está dentro do armário de recolha ou na cabine do motorista). Existem três vias da guia: a que 

é deixada no local de recolha, a que será entregue na receção de amostras para digitalização e 

uma para as autoridades competentes, em caso de fiscalização na estrada. Todas elas são 

assinadas pelo motorista que realizou a recolha. Se porventura a impressora avariar, existe 

sempre um bloco de guias manuais a preencher pelo motorista. 
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Terminada a recolha, o motorista deve registar o destino do leite no mapa de volta, ou 

seja, indicar para que câmaras foi recolhido o leite, como salvaguarda de avaria dos sistemas 

d) Anomalias 

No centro operacional de Vila do Conde está permanentemente um chefe de turno 

presente: este é o ponto de contacto com o motorista e o responsável pelo desencadear de várias 

ações no caso de uma anomalia durante a recolha. Por exemplo, no caso de uma exploração ter 

o leite do tanque acima de 10ºC, é da responsabilidade do motorista informar o chefe de turno 

para que este contacte a Lactogal acerca da possibilidade da entrada de leite com temperatura 

acima de 10ºC. 

Se no decorrer da recolha ocorrer alguma anomalia (erro na colheita da amostra, erro na 

câmara onde foi depositado o leite, erro na medição do leite…), este tem que ser registado na 

Capa da Volta. 

 Processo de bombagem e amostragem 

a) Funcionamento do sistema de recolha 

A AGROS realiza a recolha (transporte do leite das explorações até à unidade fabril), 

pelo que é relevante compreender o percurso do leite neste circuito, todos os equipamentos 

envolvidos e a sua importância. Na Figura 23 está representado em esquema o sistema de 

recolha presente na cisterna do camião de recolha. 

Figura 23 - Esquema do sistema de recolha (Fonte AGROS). 
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Após a ordenha, o leite vai imediatamente para o tanque de refrigeração (local onde 

permanece até à chegada do camião cisterna). Uma vez realizada a apreciação prévia ao leite 

(pelo motorista) e verificado o bom estado do produto, inicia-se a recolha. Na parte inferior do 

tanque existe uma válvula de descarga onde encaixa a mangueira de sucção (A). De seguida, o 

leite passa por uma sonda de deteção de líquido e de temperatura (B) que desencadeia o sistema 

de amostragem e regista a temperatura de entrada do produto. Despoletado o sistema de colheita 

de amostra (C), são colhidas as amostras (amostra individual de 50ml e outra que irá contribuir 

para a amostra do conjunto (500 ml), que é proporcional ao volume entregue por cada 

exploração recolhida. A colheita de amostra é uma das primeiras fases do percurso do leite no 

camião, para que seja o mais fidedigna possível, não sofrendo qualquer contaminação). 

Assinalada com a letra D (na Figura 23) está representada a bomba de sucção de leite, 

responsável pela “aspiração” do produto. De seguida, o leite passa pela panela desgasificadora 

(E), a qual expulsa todo o ar que tenha vindo misturado ao leite, minimizando a contabilização 

indevida deste. O filtro de partículas (F) evita a entrada de contaminantes físicos para o interior 

da cisterna (caso existam). À saída do filtro existe um contador eletromagnético (H) que 

contabiliza o volume de litros leite que deram entrada no circuito do camião (e que apareceram 

na guia impressa no final da recolha). Posteriormente, existe uma válvula antirretorno (I) que 

impede a passagem do leite no sentido contrário ao de entrada do produto, para que a medição 

seja exata. Por fim, o leite é encaminhado para as câmaras sendo que, dependendo do tipo de 

sistema de recolha, os passadores das câmaras são automáticos (Mak 3003-Tiger) ou manuais 

(Mak 3002 e V2000).  

Até chegar à unidade fabril, o leite permanece na mesma câmara onde foi recolhido. No 

caso dos circuitos com camião cisterna mais reboque, o leite é inicialmente recolhido para a 

cisterna do camião. Quando esta atinge o volume máximo, o leite é transferido para a cisterna 

do reboque. Após nova recolha pelo camião cisterna, o reboque deve ser engatado para regressar 

à Lactogal. 

Quando chega à Lactogal, se o leite estiver dentro dos parâmetros de conformidade é 

descarregado. As amostras recolhidas em cada tanque, ao longo da volta, assim como as 

amostras colhidas na Lactogal, são reencaminhadas para o ALIP (Associação Interprofissional 

do Leite e Lacticínios em Lousada). 
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b) Amostragem 

Ter uma amostra fidedigna de um produtor é a única forma de ter controlo na qualidade 

do produto final e saber a sua origem. Como tal, fazer recolha de amostras a todos os tanques 

de todos os produtores em todas as recolhas representa uma enorme evolução (tanto para a 

qualidade do leite como para a saúde pública). Com este sistema, a empresa consegue apurar a 

origem da totalidade dos litros de leite que vende, transmitindo diariamente a informação aos 

produtores e possibilitando a tomada de medidas em caso de anomalia. 

Contudo, nem sempre as análises foram feitas diariamente. A colheita de amostras era 

realizada automaticamente sempre que se recolhia leite. No entanto, até fevereiro de 2008, 

apenas eram analisadas (por mês e exploração) quatro amostras selecionadas aleatoriamente de 

entre as colhidas diariamente em cada exploração: estas eram as amostras que contavam para 

avaliação dos parâmetros de qualidade e pagamento. Esta seleção fazia-se no ALIP 

(Laboratório Interprofissional), mediante a submissão das amostras a programa de seleção por 

leitura ótica. A partir desse ano, tornou-se opcional para o produtor a escolha entre análises de 

todas as cargas ou análise das quatro amostras aleatórias (sendo que o custo era suportado 

metade pela AGROS, metade pelo produtor). Em fevereiro de 2017, implementaram-se as 

análises “carga a carga” para totalidade dos produtores. 

Na AGROS, o processo de recolha de amostras é totalmente automático e selado, isto 

é, todo o sistema de recolha de amostra está fechado com um selo (dentro de um armário 

refrigerado), garantindo que não há qualquer intervenção de mão humana neste processo. 

Todavia, em caso de alguma avaria, pode ser necessária a intervenção do operador, sendo o 

motivo sempre discriminado na Capa da Volta. É importante referir que em caso de colheita 

manual, apenas será contabilizada a análise para pagamento se esta estiver em conformidade 

com o histórico do produtor, caso isto não se verifique é descartada (como erro de colheita). 

Atualmente existem dois tipos de sistemas de amostragem na AGROS, um com dois 

carrosséis (Figura 24A primeiro sistema automático de amostragem) e um com apenas um 

carrossel (Figura 24B, sistema mais recente de amostragem automática). Os colhedores 

automáticos dos dois sistemas funcionam do mesmo modo. Através de duas bombas 

peristálticas (Figura 24C) é controlada a passagem do leite para o frasco de 50ml e de 500ml. 

Estes sistemas (ultrassampler) estão homologados de acordo com a norma DIN 11868-2. 
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O sistema “Bottle-Drive” da Bartec (Figura 24A), que é o utilizado na maioria dos 

camiões da frota (30 camiões, os Mak 3002 e os Mak 3002-V2000), é composto por dois cestos 

ou carrosséis (um com os frascos vazios e outro onde são depositados os frascos já com 

amostra). Este modelo ocupa mais espaço, contudo transporta mais frascos. Quanto ao 

funcionamento, os motores fazem rodar os dois carrosséis e o disco onde é colhida a amostra 

(visível na Figura 24D e 24E), permitindo o circuito entre o cesto com os frascos vazios e o 

cesto final. O cesto com os frascos vazios roda, posicionando um frasco no disco. De seguida, 

o disco roda e posiciona o frasco junto ao leitor de frascos, que ao ler o código de barras do 

frasco, afetará este ao código de tanque a recolher. O frasco permanece neste local, por baixo 

da agulha pipetadora de amostra desde o início da recolha de um tanque até ao fim. Todos os 

Figura 24 – Sistemas de amostragem (Fonte própria, 2019): A) Sistema “Bottle-Drive”; B) Sistema 

“Bottle-Drive-Mini”; C) Funcionamento de bomba peristáltica (Watson-Marlow, 2019); D) Disco e 

leitor do sistema de amostragem (Fonte própria, 2019); E) Frasco em posição de receção de amostra 

(Fonte própria, 2019). 
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frascos têm a tampa colocada, sendo que durante a recolha da amostra, o pipetador perfura-a na 

zona central. Terminada a recolha, o disco roda permitindo a saída do frasco cheio para o 

carrocel da esquerda e a entrada de um frasco vazio para vir a ser utilizado na recolha seguinte. 

O sistema “Bottle-Drive-Mini” (Figura 24B), da Bartec, implementado mais 

recentemente, está em três camiões (Mak 3003-Tiger). A grande vantagem deste sistema é o 

espaço que ocupa (bastante reduzido), sendo que apenas tem um suporte para vinte frascos 

(doze em posição de recolha e oito extra). Desta forma, os frascos não saem do carrossel para 

serem lidos nem para receber a amostra (ao invés, o disco roda o frasco até ao local onde a 

amostra vai ser colhida). Todavia, os frascos que estão no interior do circuito não passam 

automaticamente para o exterior (é um processo manual). Conforme referido anteriormente, 

quando o motorista sai da receção de amostras com frascos, sai para todas as voltas que irá 

percorrer no dia (normalmente mais do que uma), pelo que o número de frascos do suporte não 

seriam suficientes. Deste modo, é transportado um suporte extra de frascos para substituição 

entre voltas (na presença do chefe de turno ou responsável durante a selagem). 

Quando chega a um local de recolha, o frasco é posicionado automaticamente por baixo 

do colhedor, onde existe um leitor de código de barras que atribui o frasco ao tanque do local 

de recolha e, através de um sistema de ar comprimido, o frasco sobe. De seguida, quando é 

iniciada a recolha do leite (e com a inserção da litragem prevista), é pipetada para o frasco uma 

amostra representativa do leite que foi recolhido nesse momento. Assim que termina a recolha, 

o frasco com amostra segue para o outro carrossel (no caso do “Bottle-Drive”) ou circula para 

a posição seguinte do carrossel, dando lugar a um outro frasco (no caso do “Bottle-Drive-

Mini”). 

Para além das amostras individuais de cada tanque (50ml, 

Figura 25A), existem os frascos da volta (500ml, Figura 25B), 

para onde é colhida uma amostra representativa de toda a volta. A 

quantidade de leite que vai caindo para o frasco é determinada 

pela litragem inserida pelo motorista como volume a recolher de 

cada tanque e colhida pela 2ª cabeça do autosampler. Este está 

posicionado também no armário das amostras (refrigerado) e 

tem inserido no seu interior um tubo de silicone por onde cai a 

amostra. O frasco da volta não é lido por nenhum código de 

barras logo, deve ser identificado com o número da volta e 

Figura 25 – Frascos de amostra 

(Fonte própria, 2019; A) 

Frasco 50 ml, amostra 

individual. B) Frasco 500 ml, 

amostra do conjunto. 
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inserido manualmente na receção das amostras. Durante este processo podem ocorrer erros, 

durante o estágio foram presenciados os seguintes: 

• Algum problema na etiqueta que impeça a correta leitura do frasco (quando sucede, 

o motorista dá ordem no sistema para rejeitar aquele frasco e inserir outro); 

• Erro no leitor de código de barras (neste caso é necessária fazer colheita manual); 

• Picagem ao lado na tampa do frasco (o frasco tem uma inserção no centro da tampa 

e apenas este local permite a entrada do colhedor automático), não colhendo leite 

(se for a tempo, o motorista tenta novamente; se não, faz colheita manual). 

 Protocolos de descarga 

A totalidade do leite recolhido pela AGROS é entregue à Lactogal, sendo que 138 voltas 

são descarregadas em Modivas e apenas 1 na Tocha (volta de leite proveniente de explorações 

em sequestro sanitário). Durante o estágio apenas foi observada descarga em Modivas. 

a) Receção 

À chegada à Lactogal, o motorista mostra o mapa de volta na portaria, para leitura do 

respetivo código de barras. O código de barras tem as informações da volta associadas (código 

da volta, a data da volta, a viatura e o nº do documento), deste modo a carga já fica registada 

na base de dados da Lactogal para que assim se possam associar automaticamente as amostras, 

pesagens e medições de leite para essa carga. Estando as informações corretas é dado um cartão 

magnético, que irá acompanhar o camião em todo o processo de descarga. 

De seguida, o camião dirige-se para uma plataforma onde é pesado (báscula). O mesmo 

sucede após a descarga, permitindo a aferição do peso do leite descarregado (parâmetro 

meramente interno, apenas utilizado no caso de algum problema durante a descarga, uma vez 

que o leite é vendido à Lactogal em função da litragem medida pelos medidores volumétricos 

e eletromagnéticos de cada linha de descarga) e da qualidade resultante da análise da amostra 

colhida aquando da descarga da volta.  

Terminada a pesagem, dirige-se para uma linha de descarga. A descarga da Lactogal é 

constituída por quatro linhas de descarga/lavagem e uma linha de expedição. À chegada, é 

indicada a linha ao motorista onde deve posicionar o camião. 
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b) Controlo 

Antes de se iniciar o processo de descarga, os técnicos da Lactogal procedem à avaliação 

da conformidade do leite de cada cisterna (aspeto, cheiro, cor, prova de álcool e despiste da 

presença de inibidores, conservantes e /ou neutralizantes) face às especificações da empresa 

para aceitação do mesmo. 

Inicialmente, um dos técnicos da Lactogal dirige-se ao veículo com um colhedor de 

amostras (Figura 26) e o equipamento para realização da prova de álcool (a recolha e a prova 

apenas se realizam se os selos das câmaras estiveram intactos). Por isso, e para poder aceder às 

câmaras da cisterna, os selos são então retirados. As amostras colhidas (conjunto das câmaras) 

são entregues no laboratório de apoio da Lactogal, às quais é realizado o teste Charm (teste 

rápido de despiste de inibidores, conservantes e /ou neutralizantes) que demora oito minutos. 

Até ao apuramento dos resultados, o visor na linha de descarga dá a indicação que esta não está 

autorizada.  

No caso de a análise ser positiva, será necessária nova colheita de amostras à cisterna 

(agora individual de cada câmara, para realização do mesmo teste Charm separadamente). As 

câmaras com resultado negativo podem ser descarregadas de imediato (algo que não sucede 

com as câmaras com resultado positivo). A estas últimas é realizado o Delvotest (teste de 

confirmação), o qual demora três horas e quinze minutos. Durante este período de tempo, o 

leite das câmaras positivas no Charm não pode ser descarregado, pelo que o camião deve 

aguardar o resultado. Caso o teste dê positivo, em alguma das câmaras, o leite é transferido para 

um outro camião específico para o transporte de subprodutos e levado para a Pec Nordeste, 

onde o leite contaminado será incinerado, já que esta dispõe de Unidade de Tratamento de 

Subprodutos devidamente aprovada pela DGAV. 

Figura 26 - Material utlizado para colheita de amostra na Lactogal (Fonte própria, 2019). 
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c) Descarga 

 O procedimento seguido para a descarga é o seguinte: 

• Nos modelos Mak 3003-Tiger, a volta não pode ser fechada (sistema automático de 

registo de litros descarregados por câmara, para que saia no diário de volta a litragem 

individual das câmaras; este é mais um método de controlo implementado nos 

veículos mais recentes da frota). O motorista deve retirar o selo da boca de descarga, 

conectar a mangueira de descarga da fábrica ao coletor geral da cisterna, abrir o 

passador geral e dar indicação no sistema do camião de “entrega do leite”. Este 

modelo faz automaticamente a abertura dos passadores das câmaras; 

• Nos restantes (Mak 3002 e Mak 3002-V2000) a volta pode ser fechada no momento 

em que estes chegam à Lactogal. Contudo, após a conexão da mangueira de descarga 

da fábrica com o coletor geral da cisterna, o motorista deve abrir o passador geral e 

os passadores individuais das câmaras a descarregar (Figura 27). 

Terminado o procedimento de descarga, caso o motorista tenha de efetuar mais voltas 

na viatura, apenas é higienizado o filtro e a mangueira extra (se tiver sido usada). Porventura, 

se a volta descarregada foi a última do motorista, procede-se à lavagem e desinfeção de todo o 

sistema de recolha e cisterna (no fim do turno de cada motorista), sendo que ao todo existem 4 

turnos/dia/viatura. 

Figura 27 - Passadores selados (Fonte própria, 2019). 
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 Higienização das viaturas 

A higienização das viaturas é realizada na Lactogal e existem vários tipos de programas 

de lavagem: 

• CIP (sistema de lavagem automática) – Lavagem realizada diariamente nas linhas 

de descarga a 65ºC (com duração aproximada de 30 minutos). Dentro deste tipo de 

lavagem existem três variantes: CIP1 (enxaguamento), CIP2 (lavagem com soda), 

CIP3 (lavagem com soda e ácido). O tipo de lavagem está definido na capa de volta. 

Para a execução desta lavagem nos modelos Mak 3003-Tiger, a volta não pode ser 

fechada pois os dados da lavagem são emitidos no diário da volta. No caso dos 

modelos Mak 3002, é necessária a abertura de uma volta específica de lavagem (99) 

para obtenção de dados com a temperatura de lavagem. Esta lavagem ocorre no final 

do turno do motorista, é necessário que este viole o selo da boca de lavagem e 

encaixe a mangueira de lavagem. Para além disso, deve ainda retirar o selo do 

armário das amostras para colocação de um frasco específico de lavagem (frasco 

com um tubo se silicone, no qual caem as soluções de lavagem que são evacuadas 

para o exterior do armário sem o contaminar); 

• Manual – Sempre que uma viatura de recolha tenha que deslocar-se às oficinas da 

AGROS para uma intervenção e no mínimo uma vez por mês é efetuada uma 

lavagem manual profunda dos componentes identificados como potenciais focos de 

contaminação do leite, como sejam as tampas das cisternas e os respiros das mesmas. 

Esta operação é inspecionada por colaboradores da SEGALAB; 

• Lavagem externa (Figura 28) – Realizada sempre que efetuado o CIP2 e o CIP3, o 

camião passa por uma estação de lavagem automática que lava o exterior do veículo. 

4.2.8.1.  Controlo das lavagens 

O objetivo das lavagens é retirar toda a sujidade dos circuitos do camião, razão pela qual 

são utilizados detergentes, desincrustantes, água quente e água fria. Deste modo, o processo de 

lavagem (bem como os produtos utilizados na mesma) têm que ser monitorizados para que não 

sejam estes uma fonte de contaminação por ineficiente lavagem/desincrustação, sendo 

fundamental a verificação da concentração, pH, temperatura e tempos dos ciclos de lavagem. 
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Podendo esta ser uma fonte de contaminação, a empresa toma medidas inerentes ao controlo 

deste processo. Assim: 

• Avaliação da matéria orgânica e microrganismos nas superfícies das cisternas dos 

camiões que contactam com o leite (no mínimo duas vezes por ano). Realizam testes 

de presença de resíduos de matéria orgânica com recurso a esfregaços de ATP (para 

medição da bioluminescência do ATP) e zaragatoas para pesquisa de eventual 

presença de microrganismos com recurso a placas de contacto com agar-agar 

(analises são realizadas pela SEGALAB); 

• Monitorização das concentrações das soluções de lavagem; 

• Monitorização da água utilizada (através do valor do pH – condutividade), 

garantindo assim que não ficam, nem nas câmaras nem no circuito, resquícios de 

detergente alcalino ou ácido desincrustante que possam contaminar o leite; 

• Monitorização do tempo e temperatura de lavagem. 

Segundo o Engenheiro Paulo Jardineiro, responsável pelo cumprimento do plano 

HACCP da empresa, 90% das viaturas submetidas à avaliação, estão abaixo do limite de 

resíduos (inferior ao legalmente exigido), assim como, em 500 milhões de litros recolhidos 

anualmente, não existem evidências de uma contaminação do leite por esta via. 

Figura 28 - Lavagem externa (Fonte AGROS). 
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 Pós-recolha 

No fim do respetivo turno, o motorista entrega os documentos da volta e os frascos de 

50ml com as amostras individuais de cada exploração recolhida (cada tanque recolhido terá 

uma amostra) e o frasco de 500ml do conjunto de cada volta realizada, amostra esta colhida 

durante todo carregamento de leite da volta.  

Uma vez na designada receção das voltas, o colaborador de serviço procede: 

• À receção dos frascos e documentos do motorista; 

• Verificação, se os frascos estão bem fechados e têm a quantidade correta de leite 

(3/4 do frasco), segregando os frascos vazios, com pouco leite ou coloração anormal 

e registando essa anomalia; 

• Validação, se o número de frascos corresponde ao número de tanques recolhidos nos 

locais de recolha referidos no mapa de volta; 

• Colocação, numa grade para envio ao LIP e pela ordem de colheita, dos fracos de 

50ml; 

• Separação dos frascos de uma volta dos frascos da volta seguinte através da 

identificação do número da volta no frasco piloto (frasco vazio invertido); 

• Armazenamento da grade com os frascos numa arca frigorífica mantida abaixo de 

4°C, até ao seu transporte para o LIP; 

• Validação no sistema informático do volume de leite descarregado pela volta em 

causa; 

• Inserção no sistema informático do código do frasco de 500ml; 

• Digitalização dos documentos; 

• Verificação de alguma anotação na capa de volta, caso exista e registo no sistema 

informático “gestão de ocorrências”. 

No caso de deteção de algum problema nos pontos referidos acima, é da 

responsabilidade deste elemento a comunicação no sistema informático “gestão de 

ocorrências”. 
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A afetação dos frascos ao local de recolha é realizada pelo software de recolha do 

camião que passa os dados automaticamente, via rádio, para o sistema informático. Apenas 

depois de realizada a verificação na receção de amostras de que estão rececionados os frascos 

de amostras que o sistema registou como tendo sido colhidos, é que a volta realizada é 

“fechada”. Apenas neste momento são considerados integrados todos os dados da volta 

realizada. O fecho da volta com a maior celeridade possível é essencial para o funcionamento 

da cadeia de informação, uma vez que o passo seguinte (que se refere ao envio das amostras 

para análise pelo LIP no dia seguinte), requer que este tenha recebido da AGROS um ficheiro 

com os frascos a analisar, as análises a efetuar, bem como os dias a que dizem respeito. Sem 

este ficheiro, o laboratório não conseguirá trabalhar (à chegada do frasco ao LIP, não haveria 

qualquer ficheiro no sistema informático e, consequentemente, o frasco não poderia ser lido à 

entrada, tema aprofundado posteriormente neste documento). 

4.3. Controlo de qualidade do leite recolhido 

O serviço de controlo de qualidade do leite está responsável por averiguar todas as 

situações que possam por em causa a qualidade do produto entregue à unidade fabril. Este 

serviço é o elo de ligação do laboratório com a empresa, assim como, desencadeia todas as 

ações face aos resultados recebidos. 

Uma parte fundamental do estágio foi o acompanhamento do trabalho da Engenheira 

Fátima Santos e do Engenheiro João Paulo Silva, do referido serviço. Neste período de tempo, 

diversas tarefas diárias foram acompanhadas, como: 

• Verificação do fecho de todas as voltas do dia anterior, tarefa primordial do dia para 

que o laboratório comece a analisar todos os frascos. Para além de tentar que o fecho 

seja o mais rápido possível, têm que averiguar o motivo de quaisquer atrasos; 

• Averiguação do registo de ocorrências (a empresa tem um programa interno, no qual 

é registada qualquer situação anómala). Por exemplo, o sistema de colheita de 

amostras falhou num local de recolha, e o motorista teve de efetuar colheita manual. 

Esta ação teve que ser descrita na capa de volta e o operador na receção de amostra 

cria a ocorrência para que neste setor haja uma atenção redobrada sobre este frasco 

e uma averiguação para confirmar se o resultado coincide com o histórico do 

produtor; 
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• Observação da alteração ou não da litragem do camião pelo motorista. É muito 

importante que a amostra tenha o volume necessário para as análises e seja o mais 

representativa possível. Este passo é indicativo da existência ou não de inspeção 

prévia pelo motorista ao leite que estava no tanque. No caso da não alteração da 

litragem, sem justificação na capa de volta, o motorista pode perder pontos na sua 

classificação final; 

• Analise das temperaturas de recolha. Em salas com temperatura do leite superior a 

10ºC, o motorista tem que fazer a prova de álcool e caso o faça tem que registar na 

capa de volta. Para além disso tem de informar o chefe de turno que o leite pode 

chegar à Lactogal acima de 10ºC. Esta averiguação também entra em conta na 

classificação do motorista; 

• Verificação de que todos os locais de recolha têm amostra. É uma ocorrência rara, 

mas pode existir algum erro na afetação dos frascos e nesse caso o produtor nunca é 

prejudicado; 

• Observação da existência de alterações de litragem significativas e que fogem à 

tendência que se vinha registando em alguma exploração. Conforme a estação do 

ano a linha de produção vai-se alterando. Contudo, alterações bruscas desencadeiam 

o alerta do serviço para o Serviço de Apoio Técnico (SAT) verificar no terreno. 

Verificar no terreno se existe causa para tal (por exemplo, se o produtor está a 

receber leite de outro por ter o seu contrato pouco preenchido, já que no final do ano 

tem de preencher pelo menos 90% para não sofrer cortes para o ano seguinte); 

• Após a receção de resultados do laboratório e averiguação da ocorrência de 

resultados anómalos (consideram resultados anómalos os que estão muito abaixo ou 

muito acima do valor limite legal - matéria gorda variar 4 décimas, matéria proteica 

variar 2 décimas, células somáticas variarem 200 000 células, os microrganismos 

estarem a cima de 31 000 e por fim na crioscopia todos os locais com índice 

crioscópico menor que -0,517ºC); 

• Comunicação com os outros setores da empresa para resolução de problemas que 

surgiram naquele dia. 
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Como referido anteriormente, uma das tarefas desempenhadas pelo Serviço de Controlo 

de Qualidade é a averiguação da correta execução do serviço de recolha, para que a colheita da 

amostra não seja comprometida. Isto significa que, diariamente preenchem uma folha de 

verificações, nas quais são registados os números de frascos em que no processo de recolha 

possa ter corrido algum problema, tal como: os frascos que foram colhidos manualmente, os 

frascos que têm um volume de leite reduzido e frascos de locais de recolha com o leite acima 

de 10ºC. 

No ponto 2.1 (Qualidade do Leite) deste relatório, é feita referência aos parâmetros 

legais inerentes à composição do leite para que seja comercializado. Todavia, a empresa tem 

um padrão de exigência mais apertado que o legal e por isso: 

• Paga o leite recolhido em cada tanque do produtor de acordo com a qualidade da 

amostra colhida ao mesmo por comparação com o padrão da empresa; 

• Verifica diariamente o histórico das explorações e desencadeia visitas do apoio 

técnico, quando existem alterações (bem antes de atingirem o parâmetro legal); 

• Notifica de imediato, via sms (mensagem telefónica) os produtores sobre a 

ocorrência de qualquer anomalia detetada num parâmetro, para que estes possam 

tentar corrigir e eliminar a causa o mais rapidamente possível; 

• Aos persistentemente maus procede à suspensão da recolha. 

A suspensão da recolha foi a última medida a ser implementada, tendo entrado em vigor 

no mês de fevereiro de 2019. Consiste na suspensão da recolha sempre que existam duas 

amostras consecutivas de inibidores, três amostras seguidas de microrganismos iguais ou 

superiores a 100 000 e cinco amostras consecutivas de células somáticas iguais ou superiores a 

460 000. Para a recolha ser retomada, o produtor assim que considerar que resolveu o problema, 

tem de solicitar a colheita de uma amostra na exploração (custo de 25€ no primeiro episódio de 

suspensão e 50€ nos seguintes) e esta tem de ser negativa a inibidores, ter menos de 50 000 

microrganismos e menos de 400 000 células somáticas.  

É no setor de controlo de qualidade que este processo é desencadeado. Diariamente, é 

observado o histórico dos produtores, e, caso uma das situações anteriores aconteça, deve ser 

comunicada ao serviço de apoio técnico para que este informe o produtor que o leite não será 

levantado e ao serviço de recolha que terá que informar o motorista da alteração de volta. 
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 Tratamento de não conformidades - inibidores 

Sempre que é detetada a presença de inibidores na descarga da Lactogal, a totalidade do 

leite da cisterna que tenha sido contaminado é rejeitada, como referido anteriormente. Contudo, 

existem varias situações a serem desencadeadas nestas situações e que são efetuadas por este 

serviço da empresa, como seja: 

• Receção dos resultados positivos das análises realizadas na Lactogal; 

• Receção de uma cópia da guia de transporte de leite contaminado emitida; 

• Receção dos resultados das amostras individuais de cada produtor; 

• Determinação da proveniência do leite contaminado (identificação da exploração 

causadora); 

• Informação ao serviço de Apoio Técnico para contactar o produtor, para resolução 

do problema com urgência; 

• Cálculo do custo da destruição do leite da câmara contaminada; 

• Envio de carta ao produtor a explicar o valor que este terá que pagar; 

• Notificação às autoridades (DGAV) da identificação da exploração detetada com 

inibidores e da rejeição de leite ocorrida. 

O cálculo do custo da contaminação tem que ter em conta: 

• O custo da destruição do leite (transporte e incineração); 

• O custo da contaminação de leite de terceiros, cujo leite recolhido estava na mesma 

câmara do leite da exploração causadora da contaminação. Este cálculo tem que ter 

em conta o padrão de qualidade de cada exploração e os litros de leite contaminados 

(pois o preço por litro de leite a pagar a cada uma é diferente pois varia, como será 

abordado no decorrer deste relatório, com a qualidade de cada entrega); 

• A desvalorização do volume de leite rejeitado por contaminação (0.02 €/L de leite 

rejeitado, é o valor que a empresa estimou ter gasto em média a recolher o leite que 

não irá vender), ou seja, é um valor que a empresa fixou de forma a cobrir o custo 
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de recolha e ao mesmo tempo dissuadir entregas de leite que não pode ser 

aproveitado; 

• O preço do leite recolhido e cuja amostra é positiva (causador da contaminação) tem 

um valor de 0,00 €, ou seja é pago a valor zero. 

Todavia, existem casos em que não é detetada a presença de inibidores na Lactogal, mas 

na amostra individual do local de recolha é acusada a presença de inibidores. Neste caso o leite 

não é rejeitado mas a notificação às autoridades competentes (DGAV) é obrigatória e realizada 

pelo serviço de controlo de qualidade do leite. Isto deve-se ao efeito diluição do leite da 

exploração no conjunto da câmara da cisterna, que conduz à incapacidade de o teste detetar 

níveis de antibióticos assim diluídos. Este problema só poderá ser minimizado efetuando-se a 

primeira pesquisa na descarga, logo a cada câmara da viatura cisterna e, mesmo assim, poderá 

este efeito ainda persistir. A empresa tem vindo a considerar a ocorrência deste problema, não 

só um fator penalizador de forma significativa no pagamento, conforme adiante explicado, 

como constitui um fator de exclusão, como por exemplo o não aumento de volume. Por 

exemplo, o aumento do volume contratado para o ano seguinte, procurando assim pressionar os 

criadores a redobrarem os seus cuidados com os animais em tratamento, não efetuando o 

aproveitamento do leite dos referidos animais, sem se certificarem de que está negativo, prática 

corrente entre a generalidade dos criadores que dispõe de equipamento para a realização do 

Delvotest. 

 Formulação do preço do leite 

O preço por litro de leite e as suas oscilações é a luta mais antiga dos produtores de leite, 

sendo essencial compreender como varia a tabela de preços e como uma boa gestão do efetivo 

é crucial para o sucesso da exploração. 

Até Fevereiro de 2008 todo o leite pela AGROS era pago quer segundo a quantidade 

média diária entregue pelo produtor (existem 7 escalões de entregas médias diárias que têm 

associados 7 preços bases diferentes) quer segundo a qualidade, calculada a partir da análise de 

4 amostras selecionadas aleatoriamente de entre todas as amostras colhidas em cada mês (15 a 

16) à respetiva exploração. Porém, desde fevereiro de 2008 os produtores começaram a poder 

escolher se o pagamento era feito com base nas quatro amostras aleatórias ou feito carga a carga 

e, portanto, cada levantamento seria analisado e esse tanque pago de forma individual.  
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A partir de Fevereiro de 2017, este sistema carga a carga passou a ser obrigatório e igual 

para todos. Dessa forma, todas as amostras colhidas passaram a ser analisadas e o leite pago 

tanque a tanque com base na qualidade da amostra do mesmo. O preço base continuou a ser o 

que resultar do escalão de entrega média diária da exploração no mês a pagamento. 

O custo das amostras analisadas referentes a 1 tanque é suportado em 50% pela AGROS 

(amostras do 1º tanque), e se a exploração tiver leite em mais do que 1 tanque, as amostras do 

mesmo são suportadas a 100% por ele. 

Assim o preço a pagar por litro de leite é determinado em função de: 

• Quantidade média diária de litros de leite entregues no mês a pagamento (litros 

entregues a dividir pelo número de dias do mês em causa); 

• Características do leite cru recolhido em cada tanque face ao referencial designado 

de leite padrão da AGROS (matéria gorda, matéria proteica, contagem de células 

somáticas, contagem total de microrganismos, pesquisa de inibidores, conservantes 

ou neutralizantes e ponto de congelação) constantes na tabela de preço e 

classificação de leite em vigor na empresa. 

• O preço base é calculado a partir da média diária da exploração e, a este, são 

adicionadas pontuações (bonificações ou desvalorizações) conforme os desvios 

verificados face ao padrão de qualidade do leite constante na tabela. 

Para além disso, na faturação final são imputados (caso existam): os custos de rejeição 

de câmaras, o custo de levantamentos extraordinários a pedido do produtor (100€) e o custo de 

recolha de amostra após suspensão (25€ na primeira e 50€ nas verificações seguintes). 

4.4. Análises laboratoriais  

 ALIP 

A ALIP - Associação Interprofissional do Leite e Lacticínios, iniciou em 2006 a 

atividade laboratorial. O laboratório interprofissional (Figura 29) está localizado em Lousada e 

realiza análises relacionadas com a classificação e valorização do leite ao produtor, bem como 

de contrastes leiteiros para todo o país. 



UTAD 

79 

 

Durante o estágio, foi possível acompanhar o trabalho dos colaboradores do LIP 

(laboratório interprofissional) durante uma semana. Deste modo, foi observado o percurso das 

amostras oriundas da AGROS, desde a sua receção, até aos resultados finais que são enviados 

ao produtor e o trabalho dos técnicos responsáveis pela análise de alimentos para animais e de 

água das explorações. 

4.4.1.1. Leite – parâmetros analisados e metodologias utilizadas  

As análises das amostras de leite são fundamentais, tanto para a empresa que garante a 

qualidade do produto que vende, como para os produtores que diariamente sabem como está o 

leite do seu efetivo, permitindo assim saber se estão com o maneio mais adequado.  

A carrinha refrigerada da ALIP recolhe as amostras dos produtores AGROS, no polo de 

Vila do Conde e transporta-as até ao laboratório. O processo inicia-se na Receção das Amostras, 

local onde se realiza a receção informática das amostras, isto é, o cliente define o tipo de amostra 

que quer e é neste local que os operadores encaminham as amostras consoante o tipo de análise 

pedido. Todos os frascos são passados por um leitor de código de barras (Figura 30) dando 

entrada dos mesmos no laboratório e informando o operador do tipo de análise pedido pelo 

cliente. Os frascos são organizados por batch (grupos de 40 frascos), e formam-se conjuntos de 

96 frascos (batch de inibidores), procurando aproveitar ao máximo o número de alvéolos das 

placas de pesquisa de inibidores, pipetando assim 2 batch’s de 40 frascos e mais 14 frascos de 

Figura 29 - Sala de análise principal de leite ALIP (Fonte própria, 2019). 
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outro batch, restando 2 alvéolos, um para o padrão positivo e outro para o padrão negativo. 

Após a formação deste batch para inibidores, o ficheiro assim gerado acompanha este conjunto 

(frasco origem/amostra pipetada) até ao fim do processo. A acompanhar cada batch, é colocado 

um frasco denominado de “piloto”, aberto como os restantes, para verificar se houve alguma 

alteração ambiental durante o circuito que afete a análise, sendo uma medida de controlo do 

laboratório. 

A fase seguinte é a análise propriamente dita para efeitos de classificação que engloba:  

• A pesquisa de inibidores; 

• A contagem de microrganismos; 

• A composição físico-química; 

• A contagem de células somáticas; 

• A determinação do ponto de congelação. 

As amostras diárias da AGROS fazem todas estas análises. Contudo, é também nesta 

sala que são analisados os contrastes leiteiros da ABLN, que englobam a contagem das células 

somáticas e a composição físico-química. 

Figura 30 - Receção dos frascos para análise (Fonte própria, 2019). 
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A pesquisa de inibidores é a análise mais demorada, sendo por isso a primeira desta 

secção. No laboratório, existe um pipetador automático (Figura 31A) que pipeta amostras de 

leite para as placas do Delvotest T (teste de pesquisa de inibidores com duração de três horas 

que contem um meio de cultura com microrganismos que mudam de coloração por alteração 

do pH (Reybroeck & Ooghe, 2012)). Após a pipetagem, as placas são incubadas (Figura 31B e 

31C) até à obtenção do resultado. No caso de alguma amostra ser positiva, é realizada a 

confirmação e em caso desta ser positiva será realizada a identificação da família de inibidor. 

Deste modo, é necessário o aquecimento da amostra a 80ºC e a observação da reação à 

Penicilase (indicação que os inibidores são Sulfamidas) e ao Ácido 4-Aminobenzóico 

(indicação que os inibidores são β-Lactâmicos). 

Terminada a pipetagem na secção dos inibidores, a amostra passa para a secção 

seguinte: a contagem de microrganismos. Para isso, o laboratório possui o Bactoscan (Figura 

32), aparelho que mede a quantidade de microrganismos em CFU (Unidade Formadora de 

Figura 31 – Pesquisa de inibidores (Fonte própria, 2019). A) Pipetador automático B) Placa de 

incubação; C) Incubadora. 
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Colónias). Primeiro, o leite do frasco é homogeneizado por um misturador automático (entre 

cada amostra, o pipetador e o misturador são lavados), depois é pipetada uma porção de 5 ml, 

que fica a incubar e é misturada com uma solução corante. Por fim, é encaminhada para um 

microscópio que, por citometria de fluxo, deteta os microrganismos e conta as CFU. 

A fase seguinte é a análise da composição físico-química, do ponto crioscópico e a 

contagem de células somáticas. A máquina utilizada é o Combi (Figura 33) que faz 500 

amostras/hora e é a junção de dois aparelhos o Milkscan (determina a composição por 

infravermelhos: gordura, lactose, ponto crioscópio, proteína, extrato seco desengordurado e 

ureia) e o Fossomatic (determina as células somáticas). Nesta máquina também o piloto do 

batch é o primeiro e o último a passar pelo sistema. Entre cada 250 amostras, os aparelhos 

fazem uma lavagem ao sistema, o pipetador do Fossomatic lava-se entre cada pipetagem e o do 

Milkscan rejeita a primeira quantidade de leite pipetada. 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Combi (Fonte ALIP). 

Figura 32 - Bactoscan (Fonte ALIP). 
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Todas estas máquinas são calibradas semanalmente através dos métodos de referência. 

Os frascos de recolha de amostras de leite são reutilizáveis até estarem danificados. 

Após 2 dias da análise (período para pedido de repetições) o leite é deitado fora e entram no 

ciclo de lavagem (Figura 37), totalmente automático. Note-se que, apenas as tampas são lavadas 

numa máquina de lavar industrial. O aparelho de lavagem, despeja o leite, lava, seca, insere o 

azidiol (conservante em pastilha ou líquido) e coloca a tampa previamente lavada e passada por 

pó talco. 

4.4.1.2. Alimentos - parâmetros analisados e metodologias utilizadas 

De forma a apoiar os produtores de leite, o ALIP criou um serviço de análises de 

alimentos para animais (alimentos concentrados e forragens). Durante um dia, foi acompanhado 

o trabalho da Dra. Ana Lage, e as seguintes operações: 

• Pesagens de forragens em verde; 

• Secagem na estufa; 

• Moagem de alimentos concentrados, matérias-primas para animais e forragens 

secas; 

• Leituras no NIR; 

• Realização de métodos de referência. 

Figura 34 - Circuito de lavagem dos frascos (Fonte ALIP). 
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Os destinatários destas análises de alimentos são os nutricionistas de empresas privadas 

e cooperativas, que apoiam os produtores ao nível da alimentação animal, uma vez que são 

quem lhes vende parte das matérias-primas. 

Durante o estágio, não foi possível acompanhar as análises de água, pois o dia do 

acompanhamento não coincidiu com as análises de água. 
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5. Análise Crítica - Análise SWOT 

O mercado está de tal modo competitivo, que é crucial para as empresas adotarem uma 

posição estratégica. Assim, é essencial a realização de previsões e análises do mercado. A 

análise SWOT é um método de análise que permite avaliar as forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças envolvidas numa organização (Gürel & Tat, 2017). 

Com base nos 3 meses de estágio na AGROS e dos conhecimentos adquiridos neste 

período, foi possível realizar a seguinte análise: 

 

 

Forças:

-Espirito cooperativista;

-Análises diárias a todos os 
tanques;

-Investimento em modernizaçao de 
sistemas de amostragem;

-Elevadissíma rastreabilidade;

-Realização de eventos de 
promoção do produto 

(Agrosemana);

Fraquesas:

-Explorações com acessos 
limitadores;

-Explorações com número baixo 
de animais (recolhas reduzidas 

para a capacidade dos sistemas);

-Envelhecimento dos agricultores 
associados;

Oportunidades:

-Certificação das explorações 
(ambiental e bem-estar animal);

-Maior divulgação dos fatores 
diferenciadores da empresa;

-Aumentar o apoio às explorações 
(papel divulgador);

-Promover a sustentabilidade 
ambiental e económica;

Ameaças:

-Redução do consumo de leite;

-Concorrência dos produtos de 
substituição;

-Empresas com maior flexibilidade 
na celebração de contratos de 

produção anual;

- Grande dependencia do leite de 
consumo no portefólio da Lactogal;

- Os produtos com maior valor 
acrescentado (queijo e iogurte) têm 
como competidores multinacionais
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6. Brochura 

A realização deste estágio na AGROS permitiu conhecer melhor o setor leiteiro, bem 

como todos os processos envolvidos para a obtenção de um produto de qualidade diferenciada. 

Deste modo, é fundamental que mais informação acerca da origem do produto seja passada ao 

consumidor final, desmistificando mitos que possam eventualmente existir. Este foi o mote para 

a realização desta proposta (Anexo IV e eV) de comunicação ao público em geral. Tendo como 

objetivo transmitir os fatores diferenciadores da AGROS durante todo o processo de produção 

e recolha de leite. 
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7. Conclusão 

O estágio realizado na AGROS tinha como objetivos tomar contacto com a realidade do 

setor leiteiro, bem como, conhecer os métodos de trabalho e as interações existentes no setor. 

A AGROS é uma empresa com 70 anos de história mas que não permanece no passado. 

Diariamente trabalha para evoluir, investindo em formação e equipamento para a obtenção do 

melhor produto. 

Podemos considerar que os desafios futuros da empresa poderão passar por: 

• A banalização da abertura das explorações aos consumidores, mostrando a estes os 

seus métodos, cuidados com segurança alimentar e cuidados com os produtos, 

fortalecendo a confiança. Por exemplo, organizar, em parceria com as explorações, 

dias abertos ao público, como já acontece em outros países; 

• Continuar a dinamizar o leite com iniciativas em escolas, centros de saúde e 

hospitais, desmistificando mitos acerca do mesmo; 

• Apostar em publicidade que evidencie o que diferencia a empresa, por que motivos 

comprar o leite AGROS e não outro (expor o investimento da empresa em melhores 

sistemas de amostragem e rastreabilidade, controlo diário a 100% das recolhas, 

número de amostras analisadas diariamente e rejeição da matéria-prima que não 

cumpre com os restritos padrões de qualidade da empresa); 

• Durante o estágio, verificou-se que a conotação dada à profissão de vulgarizador 

tem um cariz negativo para o produtor (figura fiscalizadora) e este pode ser um ponto 

fulcral da empresa. O vulgarizador é o elo de ligação e deverá ser visto pelos 

produtores como uma ajuda, e não o contrario. Sendo a AGROS uma união de 

cooperativas, os produtores não se devem sentir como apenas fornecedores de leite 

mas sim como parte integrante da cooperativa. Considera-se assim que, estes 

profissionais não deveriam ir à exploração somente quando esta se encontra com 

algum índice desajustado, mas sim, apostar numa maior proximidade com todas as 

explorações; 

• Criação de uma certificação das explorações, consoante o nível de instalações e 

bem-estar animal. Atualmente, considero não ser justo o preço do leite ser igual para 
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uma exploração que se preocupa com a modernização e com o conforto do seu 

efetivo comparativamente a outras que não o fazem; 

Por fim, seguramente após os três meses de estágio, foi possível expandir o 

conhecimento acerca do setor leiteiro em Portugal. Esta aprendizagem foi muito enriquecedora 

e fundamental para a formação em Engenharia Zootécnica. A empresa, para além de me abrir 

as suas portas, permitiu o conhecimento dos seus parceiros e o seu contributo para o sucesso do 

setor. Terminando este relatório com um agradecimento à AGROS por todo o apoio 

demonstrado. 
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9. Anexos 

Anexo I – Capa da volta 
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Anexo II – Mapa de volta 
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Anexo III – Guia de transporte 
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