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6.  Descrição  

 

6.1 RECEBIMENTO DE LEITE CRÚ REFRIGERADO  

� Lavar com jatos d'água a parte externa do caminhão-tanque antes da descarga; 

� Transportar o leite por sistema fechado em mangueiras coletoras. 

� Lavar as mangueiras e depositá-las em tanque de sanitização a cada descarga de leite. 

� Realizar a filtragem antes da estocagem visando a eliminação de sujidades maiores (cabelos, pelos,  

carrapatos, folhas, etc.). 

� Retirar o filtro de aço inox para lavar e depositar em tanque sanitização a cada descarga. 

� Após a descarga, higienizar internamente o caminhão-tanque pelo método CIP (Clean in Place) 

� Higienizar também as borrachas vedação, válvula de descarga do leite do veículo. 

� Trocar água do tanque sanitização 2 vezes ao dia. 

 

Possíveis  Não-Conformidades  Ações  Corretivas  

Caminhão-tanque sujo no lado externo no setor 
plataforma. 

Enviar no lava-jato para a lavagem externa. 

Não lavagem e deposição das mangueiras no tanque de 
sanitização a cada descarga do leite. 

Higienizar as mangueiras de forma adequada após cada 
descarga. 

Não lavagem e deposição do filtro no tanque de 
sanitização a cada descarga do leite. 

Higienizar o filtro de forma adequada após cada descarga. 

Não realização da higienização interna do caminhão-
tanque, borrachas de vedação e válvula de descarga. 

Higienizar a parte interna do caminhão-tanque, borrachas 
de vedação e válvula de descarga após cada descarga. 

Não realização da troca de água com sanitizante do 
tanque de sanitização 2 vezes ao dia. 

Trocar a água do tanque de sanitização 2 vezes ao dia. 

 

Monitoramento 

Como  Quando  Quem  

Inspeção visual                             Diariamente          A ser definido pela empresa. 
  

Medidas Preventivas  

Treinamento dos funcionários em Procedimentos Sanitários Operacionais. 

Outras medidas poderão ser adotadas no intuito de evitar que o desvio não ocorra novamente. 

 
Registro: PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO).  
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