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RESUMO 
 

 

A contagem bacteriana total (CBT) é um parâmetro fundamental no diagnóstico 
da qualidade do leite. O leite com elevada CBT representa perigo à saúde pública 
e resulta em alterações das características sensoriais, menor rendimento 
industrial e em produtos derivados com menor vida de prateleira. A citometria de 
fluxo é a forma mais precisa e rápida na determinação da CBT. Este trabalho 
objetivou avaliar diferentes conservantes e condições de armazenamento de 
amostras de leite cru para a determinação de CBT. Foram colhidas amostras de 
leite cru, oriundas de 30 tanques de expansão no Estado de Goiás. Três grupos, 
de sete tanques cada, foram selecionados para obtenção de níveis de CBT, 
classificados como baixa contagem (<105 UFC/mL), média contagem (de 105 a 
106 UFC/mL) e alta contagem (>106 UFC/mL). As amostras foram divididas em 
seis grupos, G1, G2, G3, G4, G5 e G6, respectivamente: controle sem 
conservante, azidiol líquido, azidiol líquido adicionado de azul de bromofenol, re-
utilização de frascos que foram submetidos à higienização, azidiol comprimido já 
contendo azul de bromofenol, e bronopol. Os grupos foram repetidos em quatro 
intervalos de temperatura, T1, T2, T3 e T4, respectivamente: 1,86ºC a 4,26ºC; 
6,40ºC a 8,33ºC; 12,10ºC a 14,53ºC e; aproximadamente 25ºC. As amostras 
foram analisadas durante dez dias consecutivos, tendo início em 24 horas depois 
de colhidas. Para os três níveis de CBT foi observado: em G1, a CBT foi maior 
(P<0,05); não houve diferença significativa (P>0,05) entre G2, G3, G4 e G5; em 
G6, CBT foi menor (P<0,05). A melhor conservação foi obtida quando da 
presença de azidiol em T1. A conservação de amostras em T4 foi considerada 
inviável. Verificou-se eficiência de conservação em até dez dias em amostras de 
leite cru com alta e média contagens e de três dias em baixa contagem, quando 
em T1. Concluiu-se que, o azidiol é necessário para a conservação de amostras 
de leite cru destinadas a CBT por citometria de fluxo, mas a boa conservação está 
associada a uma adequada temperatura de armazenamento e à carga microbiana 
inicial. A refrigeração inexistente ou inadequada das amostras de leite cru, seja no 
campo, durante o transporte ou no laboratório e as grandes distâncias entre as 
propriedades leiteiras e o laboratório oficial, podem comprometer o resultado das 
análises de CBT.  
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ABSTRACT 
 

 

The total bacterial count (TBC) is a basic milk quality parameter. Milk with high 
TBC represents a risk to the public health and can result in sensorial modifications 
of milk and dairy products, reduced yield and short shelf-life. The flow cytometry is 
an efficient and rapid method of detection and enumeration of TBC in milk. The 
objective of this work was to evaluate the effect of different chemicals and storage 
conditions of raw milk samples for the determination of TBC. Raw milk samples 
were collected from 30 bulk tanks in Goias State (Brazil). After a selection each 
seven tanks represented a level of TBC, classified as low (<105 CFU/mL), 
intermediary 105 a 106 CFU/mL and high (>106 CFU/mL) bacterial count. The 
samples were divided in six groups, G1, G2, G3, G4, G5 and G6, respectively: 
control group - without chemical, addition of liquid azidiol, liquid azidiol added of 
bromofenol blue, samples stored in reused bottles that were submitted from 
cleaning, azidiol tablets containing bromofenol blue, and bronopol. Samples of 
each group were stored under four temperature intervals T1, T2, T3 e T4, 
respectively: 1.86ºC a 4.26ºC, 6.40ºC a 8.33ºC, 12.10ºC a 14.53ºC and about 
25ºC approximately. The samples were analyzed during ten days, starting 24h 
after sampling. For the three levels of initial TBC G1 presented higher TBC 
(P<0.05), there was no significant difference (P>0.05) between G2, G3, G4 and 
G5, for G6 the TBC was lower than others groups (P<0.05). The best condition 
was obtained with azidiol in T1 and the worst in T4. It can be concluded that, 
azidiol is necessary for conservation of raw milk samples used for the CBT by the 
flow cytometry, but it is necessary refrigerated stored for best results. Improper 
refrigeration of the raw milk samples, in the field, during the transport, or in the 
laboratory and long distances from the farm to the official laboratory, can 
compromise the results of the TBC analyses. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O setor lácteo brasileiro vem experimentando grande desenvolvimento 

tanto na produtividade quanto na qualidade da matéria-prima. No ano de 2004 a 

produção de leite no país foi de, aproximadamente, 24 bilhões de litros. A balança 

comercial do leite mostra que em 1998 importávamos cerca de 500 milhões de 

dólares em leite e derivados e a previsão de importação para o ano de 2005 é de 

pouco mais de 70 milhões, com exportação de valor muito próximo, indicando que a 

balança está praticamente equilibrada. 

Esse acréscimo na produtividade leiteira vem sendo acompanhado pela 

preocupação com a qualidade do leite produzido. Para tanto, foi criada a Rede 

Brasileira de Qualidade do Leite (RBQL) e a legislação que regulamenta a produção 

do leite, estipulando valores e metas que culminarão em melhoria da qualidade do 

leite e derivados produzidos no país. Um dos parâmetros mais importantes para se 

determinar a qualidade do leite é a contagem bacteriana total (CBT) ou, mais 

precisamente, do ponto de vista legal, a quantidade de unidades formadoras de 

colônia-UFC por mL de leite. No Brasil, a legislação que entrará em vigor pleno em 

julho de 2005 prevê redução gradativa do número de UFC por mL de leite. 

Atualmente algumas empresas do setor lácteo já estão remunerando o 

produtor pela qualidade do leite. Dentre os fatores considerados no sistema de 

pagamento por qualidade encontra-se a baixa quantidade de UFC/mL. A 

concentração bacteriana no leite reflete sobre a saúde da vaca, a higiene de ordenha 

e dos equipamentos utilizados, as condições de armazenamento, refrigeração e 

transporte do leite, bem como sobre a produtividade. 

O leite com elevada CBT resulta em alterações das características 

sensoriais, menor rendimento industrial e produtos derivados com menor vida de 

prateleira. Logo, traz conseqüências ao valor nutricional do produto, como matéria-

prima para as empresas de laticínios, e por extensão, à remuneração do produtor, 

interferindo na percepção de qualidade do leite e derivados pelo consumidor, 

acarretando em negativo impacto econômico na cadeia agroindustrial do leite. 



 2

A metodologia internacionalmente utilizada para se determinar a CBT é a 

contagem padrão em placas, técnica de alto custo e baixo rendimento analítico. Com 

os avanços na indústria de equipamentos analíticos, novas tecnologias vem sendo 

incorporadas, concomitante ao desenvolvimento de metodologias e equipamentos 

automatizados, a exemplo da citometria de fluxo para determinação de CBT.  

A metodologia eletrônica, quando comparada à convencional, apresenta 

vantagens principalmente em relação à rapidez, repetibilidade e praticidade, 

entretanto, os protocolos seguidos nos Laboratórios que compõem a RBQL ainda 

necessitam de adequação e padronização. A utilização de utensílios e conservantes 

ainda necessita de maiores esclarecimentos visando a maior eficiência e viabilidade 

das análises. 

Poucas são as informações referentes ao efeito dos conservantes 

utilizados nas amostras de leite cru em combinação com a refrigeração, no 

prolongamento do tempo entre a colheita da amostra e a análise de CBT. Essas 

informações poderão garantir não somente a confiabilidade dos resultados, mesmo 

tratando-se de grandes distâncias entre a propriedade rural e o laboratório, como 

também a rotina de trabalho nos laboratórios de controle de qualidade do leite. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  
 
2.1. Microbiologia do leite: qualidade industrial e o perigo a saúde pública 

 

O leite é um excelente meio de cultura para bactérias e outros 

microrganismos (VARNAN & SUTHERLAND, 1994; HILERTON, 2000; GIGANTE, 

2004). Varias espécies de bactérias se multiplicam rapidamente em condições ideais, 

a exemplo da população de coliformes que dobra a cada 20 minutos no leite em 

temperatura média de 30 °C (BRITO, 1999). Ocorrem alterações indesejáveis nas 

características sensoriais do leite e derivados em função do número e/ou tipo de 

microrganismo, comprometendo, além da qualidade do produto, a saúde do 

consumidor (PHILPOT , 2002). 

No que tange a indústria, pesquisadores têm enumerado os principais 

prejuízos ocasionados pela alta carga microbiana, destacando-se os problemas com 

acidificação e coagulação, produção de gás, gelificação, sabor amargo, coagulação 

sem acidificação, aumento da viscosidade, alteração de cor, produção de sabores, 

odores variados, dentre outros (VARNAN & SUTHERLAND, 1994; PRATA, 2001; 

GIGANTE, 2004). Alterações estas que causam diminuição da vida de prateleira e 

diminuem o rendimento industrial (GIGANTE, 2004). 

Apesar de a granelização do leite favorecer o controle sobre a microbiota 

mesófila, ocorre seleção de bactérias psicrotróficas em meio às condições de 

temperatura de armazenamento e transporte do leite. Estas possuem a significativa 

capacidade de produzir enzimas (toxinas, enzimas proteolíticas, termorresistentes) 

que diminuem o valor nutritivo e afetam negativamente o rendimento industrial do 

leite e derivados (FONSECA & SANTOS, 2000; PRATA, 2001). 

Na terapêutica de tratamento de determinadas enfermidades infecciosas 

são utilizados antibióticos e quimioterápicos, os quais têm atividade sistêmica e 

podem ser eliminados no leite. A presença de antibióticos no leite constitui um fator 

de perigo para o consumidor, podendo causar alergia, resistência bacteriana e até 

mesmo choques anafiláticos em indivíduos suscetíveis (COSTA, 1996; BORGES et 

al., 2000). Outro risco a ser considerado é o consumo de leite com altos níveis de 
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resíduos de antimicrobianos por gestantes, tendo em vista que alguns 

antimicrobianos possuem potencial teratogênico (COSTA, 1996). 

O consumo de leite “in natura” e produtos derivados sem o devido 

beneficiamento ou qualquer tipo de inspeção sanitária oficial ainda é uma realidade 

preocupante no Brasil (NERO et al., 2002; VIALTA et al., 2002). As condições 

inadequadas de obtenção do leite sejam por doença animal ou manejo e/ou higiene 

precários das instalações, utensílios e equipamentos de ordenha ou do 

armazenamento e transporte, além de práticas fraudulentas do acréscimo de 

substancias aditivas (MURPHY & BOOR, 1998; WITTMANN et al., 2004), oferecem 

perigo a saúde pública pela ação de bactérias potencialmente patogênicas, 

especialmente quando do consumo do leite cru (BADINI et al., 1996). Em VIALTA et 

al. (2002) estimava-se que 50% dos 20 bilhões de litros de leite produzidos no Brasil 

eram comercializados via distribuição clandestina sem nenhum tipo de inspeção 

sanitária oficial. 

Entre as principais bactérias com potencial patogênico que podem ser 

encontradas no leite destacam-se: Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus, 

Brucella, micobacterias, leptospiras, e outras (BRITO, 1999).     

 

 

2.2. Limites fisiológicos e legais de contaminação bacteriana  
 

Ao ser secretado nos alvéolos da glândula mamária o leite é isento de 

contaminação, sob condições fisiológicas normais. Mas, ao ser eliminado o leite pode 

se contaminar por um pequeno e bem definido número de microrganismos, oriundos 

dos canais lactíferos, cisterna da glândula e canal do teto (BRITO, 1999; FONSECA 

& SANTOS, 2000).  

Quando o animal está sadio a contaminação varia entre 5 x 103 a 2 x 104 

UFC/mL (PRATA, 2001). Em virtude das interações entre os fatores responsáveis 

por sua contaminação, o leite ao sair da glândula mamária, pode apresentar 

contagem bacteriana inicial variável: desde valores abaixo de 103 UFC/mL até acima 

de 106 UFC/mL (BRAMLEY & McKINNON, 1990). 
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Na Austrália, Estados Unidos e União Européia o padrão para contagem 

bacteriana total do leite cru equivale a 105 UFC/mL (HILLERTON, 2000b; VAN 

SCHAIK et al., 2002). MARSHALL (1991) citou que a contagem bacteriana foi 

adotada em 1982 na Inglaterra para avaliar a qualidade do leite captado pelas 

indústrias, além de ser utilizada para pagamento diferencial do leite por qualidade. 

A contagem total tem sido um dos fatores adotados como referencial para 

os sistemas de pagamento por qualidade do leite utilizados em diversos países, onde 

o leite melhor classificado apresenta valores bem abaixo de 105 UFC/mL (IBARRA, 

2004) 

No Brasil, esforços estão sendo conduzidos no sentido da criação de um 

sistema de pagamento por qualidade, o que ainda é objeto de grande polêmica entre 

os segmentos da cadeia agroindustrial do leite (MARTINS et al., 2004). Mas já 

existem empresas de laticínios adotando o sistema de pagamento por qualidade. 

No Brasil, com a implantação do Programa Nacional de Qualidade do Leite 

- PNQL, deverá ser aplicado às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste um padrão 

inicial de 106 UFC/mL, a partir de 01/07/2005, e então esse padrão será 

progressivamente reduzido para 7,5 x 105 UFC/mL em 01/07/2008 e para 105 

UFC/mL (tanques individuais) em 01/07/2011 (BRASIL, 2002). 

 

 

2.3. Variáveis que influenciam a contagem bacteriana 
 

A população microbiana total do leite cru varia em acordo com a 

contaminação inicial proveniente do interior da glândula, exterior do úbere e tetos e 

superfícies de equipamentos e condições de armazenamento (BRAMLEY & 

McKINNON, 1990). O interior da glândula mamária, exterior do úbere e tetos, e a 

superfície dos equipamentos e utensílios de ordenha constituem as principais fontes 

de contaminação (MURPHY & BOOR, 1998). A temperatura e umidade ambiente 

afetam o crescimento microbiano e, portanto, podem influenciar a contaminação do 

leite (HOGAN et al., 1988). 
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A temperatura de refrigeração exerce grande influência na contagem 

bacteriana (MARSHALL, 1991). BUENO et al. (2003) verificaram que a contagem 

bacteriana total do leite refrigerado e conservado acima de 7ºC foi significativamente 

maior do que a do leite refrigerado e conservado em temperaturas inferiores a 7ºC. 

ANDRADE (1997) e DIAS FILHO (1997) constataram que aspectos 

relacionados com o ordenhador, relativos à higiene pessoal e treinamento, 

consistiam em importantes fatores que comprometiam a qualidade do leite.  

A água, em virtude de sua intensa utilização nas atividades de ordenha, 

pode constituir expressiva fonte de bactérias contaminantes do leite, e assim, causar 

elevação da contagem bacteriana (FONSECA et al., 1999). 

MESQUITA et al. (2002) verificaram que o leite refrigerado na propriedade, 

em tanques de expansão de uso comunitário, apresentava contagem bacteriana total 

maior do que aquele refrigerado em tanques de uso individual. 

A presença de mastite constitui uma importante fonte responsável pela 

elevação da contagem bacteriana, principalmente quando causada por 

Streptococcus agalactiae ou quando ocorrem casos clínicos causados por 

Escherichia coli ou Streptococcus uberis (FONSECA & SANTOS, 2000). 

A mastite causa decréscimo no rendimento leiteiro e mudanças 

significativas na composição do leite, as quais afetam negativamente as 

características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais dos produtos lácteos. O 

leite com resíduo de antibióticos, decorrente do tratamento de mastites, constitui–se 

num problema tanto para saúde pública, quanto para a Indústria Láctea, 

especialmente na fabricação de produtos fermentados (GIGANTE, 2004). 

O leite com resíduos de antimicrobianos pode não revelar sua péssima 

qualidade para o consumo direto. Os resíduos de antimicrobianos apesar de agir 

sobre as bactérias, seja inibindo ou retardando seu crescimento ou ainda de modo 

deletério, não atua sobre acidez produzida pela população inicial, podendo gerar 

resíduos diversos em decorrência da destruição bacteriana, e também, não inativa as 

toxinas geradas pelas bactérias quando eventualmente produzidas. Os inibidores do 

crescimento bacteriano quando presentes no leite de consumo sejam sanitizantes, 

antibióticos ou quimioterápicos, resultam em grande preocupação para a indústria 
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laticinista, além de representar um risco para a saúde do consumidor (COSTA, 1996; 

BORGES et al., 2000; GIGANTE, 2004). 

Considera-se indesejável a presença de resíduos de antimicrobianos, em 

relação aos aspectos de produção, em função de sua interferência no crescimento 

dos cultivos iniciadores durante a elaboração de queijos, iogurtes e outros leites 

fermentados (VARNAN & SUTHERLAND, 1994; GIGANTE, 2004). 

 

 

Pesquisa de resíduos de antimicrobianos no leite cru e os LMR 
 
A utilização de kits de inibição microbiana para a triagem de resíduos no 

leite permite a detecção de β-lactâmicos (grupo das penicilinas e cefalosporinas), 

grupo mais incriminado como causador de resíduos, além disso, dá segurança pela 

grande quantidade de drogas que esse tipo de kit é capaz de detectar (BARREIRA et 

al., 2004). 

Esses testes são qualitativos e devem ser utilizados quando não se sabe 

qual o princípio ativo a ser pesquisado, nem sua concentração, uma vez que 

detectam uma gama desses compostos, e que, em sua maioria, possuem limites de 

detecção (DSM Food Specialties, 2004) inferiores aos Limites Máximos de Resíduos 

(LMR) estipulados na legislação vigente no país (LEME et al., 2004), a exemplo do 

kit Delvotest® SP. 

Em Manchega na Espanha, ao tratar animais com antibióticos, induzindo 

sua presença no leite, ALTHAUS et al. (2003) concluíram que o Delvotest é um teste 

econômico e de fácil execução apresentando-se eficaz na detecção dos antibióticos 

β-lactâmicos, sulfonamídicos e o macrolideo tylosin em níveis iguais àqueles 

previstos nos limites máximos de resíduos da União Européia (EU-MRL), no entanto, 

sua sensibilidade precisaria ser melhorada para detectar aminoglicosideos, 

tetraciclinas, demais macrolideos, cloranfenicol e trimethoprim.  

No Brasil, de acordo com os Regulamentos Técnicos de produção, 

identidade, qualidade, coleta de leite cru e seu transporte a granel, disposto na 

Instrução Normativa Nº 51 de setembro de 2002, a pesquisa de resíduos de 
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antimicrobianos ou outros inibidores do crescimento microbiano, deve seguir os LMR 

previstos no Programa Nacional de Controle de Resíduos, disposto na Instrução 

Normativa Nº 42 de dezembro de 1999, com análises feitas pelo menos uma vez ao 

mês em cada propriedade. Segundo a legislação vigente os LMRs para os 

antimicrobianos penicilina, ampicilina ou amoxicilina, são 4 mg/kg; para eritromicina 

são 40 mg/kg; para tetraciclina, oxitetraciclina ou clortetraciclina são 100 mg/kg; para 

cefalosporinas ou sulfonamidas são 100 mg/kg; para estreptomicina são 200 mg/kg ; 

para neomicina são 500 mg/kg. 

De acordo com GORNI & CABRINI (2003) monitoramentos em diversos 

países vêem demonstrando que o nível de contaminação do leite bovino por resíduos 

de antimicrobianos em tanques varia de 2 a 5%. 

 

 

2.4. Efeitos da contaminação bacteriana na composição centesimal do leite 
 

O leite possui condições físico-químicas ideais para o crescimento 

bacteriano. Entre as diversas espécies bacterianas patogênicas e/ou deteriorantes 

que podem ser encontradas, destacam-se aquelas da família Enterobacteriaceae, e 

dos gêneros Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Pseudomonas, 

Alcaligenes, Leuconostoc, Bacillus, Lactobacillus e Listeria (GILMOUR & ROWE, 

1990). 

A lactose é utilizada por vários gêneros de bactérias e geralmente seu 

metabolismo leva à produção de ácido lático, o qual em quantidade elevada, pode 

instabilizar a caseína. Algumas espécies bacterianas, principalmente as 

psicrotróficas, também produzem lipases e proteases (FONSECA & SANTOS, 2000). 

Essas alterações são responsáveis por limitações na utilização da matéria-prima e 

comprometem as propriedades sensoriais e a vida de prateleira dos produtos lácteos 

(GIGANTE, 2004).  

O elevada carga bacteriana relaciona-se à redução nos teores de gordura, 

lactose e sólidos totais (BUENO, 2004). 
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A refrigeração do leite na propriedade rural possibilita o aumento do tempo 

de armazenamento após a ordenha até o tratamento térmico na indústria. Nesse 

período, uma grande quantidade de bactérias psicrotróficas pode-se desenvolver e 

afetar a composição do leite (SANTANA et al., 2001). No entanto, não foram 

encontrados estudos que relacionam a contaminação do leite, nessas condições, 

com a intensidade da alteração nos componentes principais do leite. 

Para o leite cru manter sua qualidade por diversos dias o tipo de 

contaminação é, provavelmente, mais importante do que a contagem total de 

microrganismos. Para GIGANTE (2004) a contaminação do leite por bactérias 

causadoras de mastite da ordem de 105 tem menos efeito sobre a qualidade do leite 

cru mantido a baixa temperatura do que a contaminação por bactérias psicrotróficas 

da ordem de 103. 

 

 

2.5. Situação da qualidade microbiológica do leite no Brasil 
 

No que se refere à qualidade microbiológica do leite brasileiro, são poucos 

os estudos e dados oficiais que enfatizam a questão. Em geral as pesquisas dão 

enfoque regionalizado, impossibilitando o reflexo sobre o perfil global da situação de 

qualidade microbiológica do leite produzido no país.  

LOPES (1998) ao examinar, por meio da contagem padrão em placa, 42 

amostras de leite cru tipo “C”, procedentes de indústria de beneficiamento da cidade 

de Recife, constatou média de 3,9 x 107 UFC/mL. 

PARO et al. (2003) ao avaliarem pela metodologia padrão em placa as 

características microbiológicas de 50 amostras de leite cru do tipo “B” provenientes 

de propriedades rurais do Estado de São Paulo, destacaram que 40% das amostras 

apresentaram contagem acima de 5 x 106 UFC/mL. 

No Estado do Pará, em pesquisa realizada na cidade de Uruará foram 

analisadas pelo método padrão em placa 175 amostras de 25 propriedades, sendo 

que nas amostras que foram refrigeradas logo após a ordenha obteve-se média de 
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9,48 x 103 UFC/mL e para propriedades que não possuíam sistema de refrigeração a 

média foi de 4,14 x 106 UFC/mL (VIEIRA et al., 2002).   

Estudos realizados por meio da contagem padrão em placa em Minas 

Gerais revelaram elevada contaminação do leite armazenado em tanques de 

expansão com ocorrência de 25,81% a 52,5% de resultados acima de 106 UFC/mL 

(SOUZA et al., 1999; MENDONÇA et al., 2001; PICININ et al., 2001). 

SCHMITT et al. (2003) colheram 360 amostras de leite transportado em 

caminhões tanques no Rio Grande do Sul e verificaram que a maioria das amostras 

apresentavam contagem de mesófilos e psicrotróficos acima de 106 UFC/mL. 

No Estado de Goiás, BUENO et al. (2003) estudaram a qualidade do leite 

armazenado em tanques de expansão de uso individual e comunitário por meio da 

citometria de fluxo e observaram que a ocorrência de resultados acima de 106 

UFC/mL foi de 22,47% para as amostras colhidas em tanques individuais e 47,47% 

para as amostras colhidas em tanques comunitários. 

NERO et al. (2004) estudando o leite cru oriundo de quatro regiões 

brasileiras verificaram que 48,57% das amostras apresentaram contagem de 

aeróbios mesófilos, pelo método padrão em placa em leite refrigerado, acima de 106 

UFC/mL. 

Em Londrina no Paraná foram colhidas amostras de 63 propriedades 

sendo 46 destas sem refrigeração da produção leiteira. Das propriedades que 

adotavam a refrigeração 15 (88,24%) apresentaram contagem de aeróbios mesófilos 

menores que 106 UFC/mL e das que não tinham refrigeração da produção 26 

(56,52%) estavam com contagem acima desse valor (NERO et al., 2004). 

Na região de Botucatu em São Paulo, foram obtidas amostras de uma 

usina sem transporte granelizado, ficando o leite exposto a temperatura ambiente e 

ao “fator sol” por longos períodos de tempo durante o transporte, houve 68,00% de 

amostras acima de 106 UFC/mL (NERO et al., 2004). 

Na região de Pelotas no Rio Grande do Sul, embora 100% das 

propriedades tivessem sistema de refrigeração, a colheita das amostras ter sido 

realizada diretamente nos resfriadores e o transporte ser granelizado, observou-se 
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que 58% estavam acima de 106 UFC/mL, reforçando a necessidade de práticas 

adequadas de higiene de ordenha e conservação (NERO et al., 2004). 

Em Viçosa, Minas Gerais, foram colhidas amostras de propriedades que 

fornecem leite para o laticínio da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e destas, 

80,85% apresentaram contagem abaixo de 106 UFC/mL. Todas as propriedades 

possuíam refrigeração da produção, transporte granelizado e contavam com um bem 

sucedido programa de assistência técnica a produtores leiteiros (NERO et al., 2004). 

BUENO (2004) trabalhando com metodologia automatizada apesar de ter 

encontrado valores médios mensais acima de 106 UFC/mL em amostras leite 

oriundas de tanques de expansão individual em Goiás, verificou que em 43,53% das 

amostras constavam valores iguais ou inferiores à 105 UFC/mL. Entretanto, uma 

quantidade significativa de 19,40% das amostras estavam acima de 106 UFC/mL. O 

autor relatou que a média mensal de UFC/ml de leite foi crescente de outubro de 

2002 à março de 2003, decrescendo desde então até maio, onde ocorreu a 

estabilização durante o período da estiagem das chuvas e voltando a crescer em 

setembro do mesmo ano.  

 

 

2.6. A contagem bacteriana em placa (CBP) 
 

A contagem bacteriana em placa (CBP), considerado método oficial 

mundialmente reconhecido, determina o conteúdo de bactérias aeróbias e/ou 

facultativos mesófilos no leite. Amostras de leite, em geral em várias diluições, são 

semeadas em meio de cultura padrão, incubadas por 48h a 32°C. Após a incubação, 

o número de colônias é contado (BRITO, 1999; HILERTON, 2000). Este 

procedimento estima apenas o número de bactérias viáveis no leite. Em leite com 

alta carga de bactérias mesófilas, as bactérias psicrotróficas não conseguem se 

desenvolver, portanto não são enumeradas (HILERTON, 2000). A utilização de 

meios de cultura simples propicia a competição entre espécies, onde se sobressaem 

as bactérias de melhor crescimento, as quais podem dificultar o crescimento de 

bactérias patogênicas (PRATA, 2001). 
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GUNASEKERA et al. (2000) constataram boa correlação entre a citometria 

de fluxo e contagem padrão em placa, mas a citometria de fluxo resultou em maior 

CBT, pois a cultura em placa depende da viabilidade das células bacterianas que 

originam colônias a partir de uma ou várias células.  

 

 

2.7. A citometria de fluxo e a contagem bacteriana total (CBT) 
 

Há poucos anos foram introduzidos no mercado mundial equipamentos 

eletrônicos que realizam a contagem bacteriana total do leite. A metodologia 

eletrônica, quando comparada à convencional, apresenta vantagens principalmente 

em relação à rapidez, repetibilidade e praticidade, já sendo adotada oficialmente em 

vários países (LACHOWSKY et al., 1997; HENRIKSEN, 1998; RUEGG & 

REINEMANN, 2002). 

A citometria de fluxo consiste na medição de características celulares 

quando as células estão suspensas em meio fluido (BARRIENTOS et al., 2000). Os 

primeiros equipamentos surgiram durante a Segunda Guerra Mundial e tinham como 

objetivo identificar a presença de bactérias e esporos no ar. Com o avanço 

tecnológico novos equipamentos foram desenvolvidos para determinação de 

microrganismos em meio fluido, e mais recentemente no leite (MACKENZIE et al., 

1987; CUNNINGHAM & SAUNDERS, 1988; SUHREN & WALTE, 1998; 

GUNASEKERA et al., 2000).  

As partes integrantes do equipamento de citometria de fluxo são a célula 

de fluxo, o laser e o sistema óptico. O leite e as células bacterianas em suspensão 

são injetados em um capilar, que recebe feixe de laser. O laser atinge 

individualmente cada bactéria que passa uma a uma pela célula de fluxo. O sistema 

óptico coleta informações referentes ao tamanho e número de células, alguns 

equipamentos, também, coletam informações referentes à complexidade da célula, 

como características da parede e número de organelas (BARRIENTOS et al., 2000). 

A metodologia geralmente prevê a utilização de corantes fluorescentes, 

como o brometo de etidio, a fim de facilitar a detecção. O corante penetra na célula 
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bacteriana e se liga ao RNA e ao DNA. Quando atingidas pelo laser, as células 

passam a emitir radiação em comprimento de onda de 620 nm que também é 

coletado pelo sistema óptico (BARRIENTOS et al., 2000). 

Para que ocorra a penetração do corante nas células é necessário realizar 

tratamento do leite com enzimas proteolíticas para eliminação das proteínas e com 

detergentes para eliminação de gordura do leite. As enzimas também atuam na 

degradação das células somáticas, que são totalmente destruídas durante o 

processo de sonificação (DANSEN et al., 1991; BARIENTOS et al., 2000). 

Essas informações são coletadas pelo sistema óptico que transfere para o 

sistema de filtros e, posteriormente, são transformadas em pulsos elétricos pelo 

sistema eletrônico. Estes impulsos são transformados em número de bactérias e, 

relacionado ao volume de leite analisado. Os resultados emitidos por estes 

equipamentos são expressos em número de bactérias por mL ou por µL de leite 

(CUNNINGHAM & SAUNDERS, 1988; LACHOWSKY et al., 1997). 

A metodologia de citometria de fluxo é mais precisa e possibilita a 

contagem individual de bactérias em tempo real que expressa de maneira mais fiel a 

qualidade microbiológica do leite, quando comparada à contagem bacteriana em 

placas, em que o crescimento bacteriano, que demanda tempo, é necessário para a 

quantificação (GUNASEKERA et al., 2000; GUNASEKERA et al., 2003; CASSOLI et 

al., 2004). 

CASSOLI et al. (2004) trabalharam com citometria de fluxo para avaliar o 

efeito da conservação de amostras de leite cru por meio da contagem individual de 

bactérias (CIB). No entanto, quando considerada, a CIB superestima os resultados 

em relação à metodologia tradicional, o que torna mais difícil o atendimento a 

padrões de qualidade microbiológica. 

De acordo com a legislação que entrará em vigor em 01/07/2005 (BRASIL, 

2002) os padrões são expressos em UFC/mL, o que é condizente com o 

estabelecido nos padrões internacionais de qualidade microbiológica (SUHREN & 

WALTE, 1998). Logo, os resultados obtidos em contagem individual de bactérias 

(CIB) são convertidos em contagem bacteriana total (CBT), expressada pelo número 
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de UFC/mL. Essa conversão é realizada por meio da aplicação de um fator de 

correção, resultante de uma curva de calibração obtida de uma equação de 

regressão linear, que se originou do seguinte procedimento: consideraram-se os 

resultados obtidos da citometria de fluxo paralelamente aos resultados obtidos pela 

realização da contagem padrão em placa, sendo as análises realizadas a partir das 

mesmas amostras nas duas metodologias de contagem bacteriana. 

 

 

2.8. Conservação de amostras de leite cru para CBT: tempo, temperatura e 
conservantes químicos  
 

Com a incorporação dos equipamentos automatizados para análise do 

leite, laboratórios centralizados com alta capacidade analítica foram criados. Com o 

surgimento da Rede Brasileira de Qualidade do Leite, criada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, composta de laboratórios dotados de 

tecnologia de ponta, novas metodologias e normas vêem sendo implantadas e 

seguidas, a fim de melhorar a qualidade do leite produzido no país e com isso a 

qualidade de vida da população (BRASIL, 2002). 

Em países de menor extensão territorial esses laboratórios centralizados 

não ficam tão distantes das indústrias captadoras de leite, ao contrário do Brasil. 

Também é importante lembrar que no Brasil a distribuição de tecnologia não é 

homogênea, ficando basicamente restrita aos grandes pólos produtores, o que na 

maioria das vezes dificulta o acesso aos pequenos e médios produtores. Tais fatos 

colaboram para que procedimentos de conservação de amostras sejam adotados 

desde a colheita da amostra de leite até a realização da análise, para manter as 

características físico-químicas e microbiológicas do leite, a fim de gerar resultados 

fidedignos e o mais próximo da real situação (MONARDES, 1998). 

A Instrução Normativa 51 (BRASIL, 2002) considera a temperatura limite 

de 7,0ºC para armazenamento do leite cru na propriedade rural, o que vem sendo 

objeto de preocupação de centros de pesquisa e/ou técnicos envolvidos no setor, 
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pelo aumento do limite, antes considerado ideal em até 4,0ºC (MARSHALL, 1991; 

BRASIL, 1999). 

A metodologia convencional de CBP prevê a conservação da amostra de 

leite sob refrigeração em até 4°C, com a realização da análise em até 48h. 

Conservantes químicos não são utilizados, pois interferem no crescimento bacteriano 

(BRASIL, 2003). 

Protocolos para contagem bacteriana por citometria de fluxo anteriores a 

este trabalho preconizavam que as amostras de leite deviam ser refrigeradas e 

conservadas com bacteriostáticos. No entanto, não havia um entendimento de qual 

seria a melhor opção para a preservação das amostras, considerando-se os já 

citados fatores. 

As amostras de leite cru destinadas a contagem celular somática e a 

determinação de componentes podem ser analisadas em até 10 dias, se utilizados 

conservantes e refrigeração (MEYER et al., 2002). Caso as amostras sejam 

mantidas em temperatura ambiente devem ser analisadas em no máximo sete dias 

após a colheita (LANGONI, 2000). Dos conservantes, o mais utilizado é o Bronopol 

(BERTRAND et al., 1996). Entretanto, o Bronopol® (2-BROMO-2-NITRO-1,3-

PROPANEDIOL) possui efeito bactericida (CHEMICAL, 2004), o que inviabiliza sua 

utilização para a CBT. 

MEYER et al. (2002) mostraram que o log da CCS foi influenciado 

significativamente, pela interação entre métodos e tempo de armazenamento de 

amostras de leite conservadas com bronopol, antes de serem analisadas. Eles 

constataram que amostras refrigeradas e congeladas tiveram redução linear, 

respectiva, de 0,01 e 0,006 unidades logarítmicas da CCS por dia de estocagem. Já 

em amostras estocadas em temperatura controlada e em temperatura variável 

(temperatura ambiente e aquecidas à 40ºC durante 4h/dia), houve redução linear, 

respectivamente, de 0,069 e 0,226. 

Entretanto, as informações referentes ao potencial bactericida do Bronopol 

são escassas, ainda mais se considerado o seu efeito em condições de refrigeração, 

em função do tempo, em amostras destinadas à CBT. 
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A metodologia de citometria de fluxo possibilitou a utilização de alguns 

conservantes para auxiliar na preservação da amostra conservando-a e prolongando 

o tempo entre a colheita e a análise (SUHREN & WALTE, 1998; GUNASEKERA et 

al., 2000; GUNASEKERA et al., 2003). 

No caso da contagem bacteriana utilizam-se conservantes bacteriostáticos. 

O conservante bacteriostático mais utilizado atualmente é o azidiol (GUNASEKERA 

et al., 2000; MESQUITA et al., 2002; GUNASEKERA et al., 2003; BUENO, 2004; 

BUENO et al., 2004; CASSOLI et al., 2004).  

Como mencionado em BUENO et al. (2004) o azidiol é composto 

basicamente de cloranfenicol e azida sódica. 

Trabalhando com CIB em amostras de leite CASSOLI et al. (2004) 

encontraram no grupo controle (leite sem conservante, analisado imediatamente 

após colhido) média de 1,41 x 105 bactérias/mL e constataram não haver diferença 

significativa entre a média da CIB do grupo controle e a média da CIB obtida em 

amostras conservadas com azidiol e submetidas a temperatura de 7ºC que foram 

analisadas durante sete dias consecutivos. 

Em CASSOLI et al. (2004) a média geral da CIB em amostras conservadas 

com azidiol e submetidas às temperaturas de 0ºC e 7ºC foi de 1,13 x 105 

bactérias/mL e 1,53 x 105 bactérias/mL durante sete dias, respectivamente, sendo 

que a média da CIB obtida das amostras submetidas a 0ºC foi significativamente 

menor que a do grupo controle. Os autores verificaram ainda, que as amostras de 

leite conservadas com azidiol e submetidas à temperatura de 22ºC tiveram CIB 

significativamente maior (P<0,05) que nas demais temperaturas desde o primeiro dia 

de análise, sendo crescente ao longo do tempo: CIB de 2,63 x 105 bactérias/mL após 

um dia de armazenamento da amostra de leite, CIB de 3,28 x 105 após três dias, CIB 

de 7,30 x 105 após cinco dias e CIB de 2,061 x 106 bactérias/mL após sete dias de 

armazenamento. No estudo de CASSOLI et al. (2004) as amostras de leite cru foram 

descartadas após a realização dos respectivos dias de análise. 

Alguns laboratórios que realizam análises de contagem bacteriana por 

citometria fluxo utilizam, na composição do azidiol, o corante azul de bromofenol que 

é um indicador de pH (INDICADORES, 2004). 
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Um indicador é um ácido ou uma base fraca que apresenta uma cor 

diferente dependendo do estado de protonação (SKOOG et al., 1996). 

 

 
 

            AMARELO                        AZUL 
 
Fonte: SKOOG et al. (1996). 

 

O Azul de bromofenol é um indicar ácido e possui as seguintes 

características: cristais rosados, insolúvel em água, solúvel em álcool e em soluções 

de hidróxidos alcalinos, possui intervalo de transição ou ponto de viragem de pH 3,0 

a 4,6 e troca de cor de amarelo a azul ou púrpura (INDICADORES, 2004). 

No entanto, poucas são as informações referentes ao efeito do azidiol, 

adicionado ou não de azul de bromofenol, em combinação com a refrigeração no 

prolongamento do tempo entre a colheita da amostra de leite cru e a análise de CBT. 

Essas informações, assim que obtidas, podem conferir não somente 

confiabilidade aos resultados, mesmo tratando-se de grandes distâncias entre a 

propriedade rural e um laboratório oficial, como também favorecem a rotina de 

trabalho nos laboratórios de controle de qualidade do leite. 

Considerando-se o exposto e a relevância do tema para os laboratórios 

oficiais, bem como para a cadeia produtiva do leite, propôs-se o presente estudo que 

tem como objetivo principal trazer esclarecimento no que tange ao efeito de 

diferentes conservantes sobre a CBT em amostras de leite cru, considerando-se 

diferentes temperaturas de armazenamento. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral: 

 

3.1.1 Avaliar o efeito de diferentes conservantes e temperaturas de 

armazenamento de amostras de leite cru por meio do emprego da contagem 

bacteriana total (CBT)  

 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

3.2.1. Avaliar por meio da CBT a capacidade do azidiol, com ou sem o 

corante azul de bromofenol, de conservar amostras de leite cru 

armazenadas em diferentes temperaturas; 

 

3.2.2. Avaliar o efeito do tempo decorrido entre a colheita da amostra e a 

análise laboratorial, considerando diferentes temperaturas de 

armazenamento; 

 

3.2.3. Verificar se a forma de apresentação do azidiol, liquida ou em 

comprimido, interfere na CBT; 

 

3.2.4. Avaliar se o emprego de frascos re-utilizados, oriundos do protocolo 

de amostragem para CBT e submetidos à limpeza e sanitização, interfere na 

CBT; 

 

3.2.5. Avaliar o efeito do bronopol sobre a CBT em amostras de leite cru 

submetidas a diferentes temperaturas de armazenamento. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Amostragem 
 

Foram colhidas amostras de leite cru oriundas de 30 tanques de expansão. 

As amostras de leite representaram propriedades rurais localizadas num raio de 250 

km da cidade de Goiânia no Estado de Goiás.  

Para a colheita de amostras de leite cru foram utilizados balões 

volumétricos esterilizados de 1000 mL.  

O leite foi colhido segundo recomendações do Laboratório de Qualidade 

do Leite (LQL) localizado no Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) da Escola de 

Veterinária (EV) da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

O agitador dos tanques de expansão foi ligado durante cinco minutos para 

homogegeização do leite. Após esse procedimento, retirou-se a tampa do tanque e 

com o auxílio do copo coletor e de um cone, após a ambientação dos utensílios, 

colheu-se amostra de leite cru de 1000 mL de cada tanque de expansão, 

aproximadamente a 15 cm da superfície do volume de leite contido no tanque. 

As amostras foram transportadas ao laboratório devidamente 

acondicionadas sob refrigeração. 

Cada amostra de 1000 mL foi posteriormente fracionada no LQL de acordo 

com os protocolos testados e testes adicionais como mencionado a seguir. 

 

 

Fracionamento das amostras de leite cru  
 

Alíquotas de 40 ml foram retiradas da amostra de um litro de leite e 

distribuídas em frascos padronizados - recipientes esterilizados, ou em frascos re-

utilizados, oriundos do protocolo de amostragem de CBT e submetidos a limpeza e 

sanitização. Cada amostra de leite de 1000 mL deu origem a 25 frascos, sendo 24 

frascos (sub-amostras) utilizados na formação de grupos e um frasco separado para 

a realização de testes de detecção de resíduos. 
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Seleção das amostras quanto ao nível de contaminação  
 

Após uma seleção realizada após o término geral do experimento, foram 

considerados os dados gerados pelas análises de CBT das amostras de leite cru de 

21 tanques de expansão. A seleção foi baseada na CBT obtida no primeiro dia de 

análise (24 horas após a colheita da amostra) referente às amostras conservadas 

com azidiol líquido sem corante e submetidas a temperatura de 0°C a 5°C. 

Foram selecionadas amostras de leite cru oriundas de sete tanques de 

expansão para cada um dos três níveis de contaminação estipulados, da seguinte 

forma: baixa CBT (<105 UFC/ml), com média CBT (105 a 106 UFC/ml) e com alta 

CBT (>106 UFC/ml), a fim de avaliar o impacto dos fatores estudados em diferentes 

níveis de CBT. 

 
 

4.2. Fatores avaliados 
 
Os fatores avaliados foram:  

a) Quatro faixas de temperatura de armazenamento de amostras 

b) Seis grupos com diferentes protocolos de conservação com agentes 

químicos 

c)  Tempo de conservação em dias ou horas, que representou o período 

transcorrido entre colheita das amostras de leite cru e análise no 

laboratório. 
 

 

Faixas de temperatura de conservação: 
 
Temperatura 1: de 0 ºC a 5 ºC 

Temperatura 2: de 5 ºC a 10 ºC 

Temperatura 3: de10 ºC a 15 ºC 

Temperatura 4: temperatura ambiente controlada a 25 ºC 
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Protocolos de conservação com agentes químicos: 
 

Grupo 1: controle sem conservante  

Grupo 2: azidiol líquido sem corante 

Grupo 3: azidiol líquido + corante azul de bromofenol 

Grupo 4: frasco re-utilizado com azidiol líquido  

Grupo 5: azidiol comprimido e, 

Grupo 6: Bronopol® (Bronopol, D & F Control Systems, Dublin, USA) 
 

 

Tempo de conservação: 
 

DIA 1: 24 horas após colheita  

DIA 2: 48 horas após colheita 

DIA 3 :72 horas após colheita 

DIA 4: 96 horas após colheita 

DIA 5: 120 horas após colheita 

DIA 6: 144 horas após colheita 

DIA 7: 168 horas após colheita 

DIA 8: 192 horas após colheita 

DIA 9: 216 horas após colheita 

DIA 10: 240 horas após colheita 
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Dimensionamento e composição dos grupos 

 

Após o fracionamento das amostras de leite realizou-se a formação dos 

grupos. Nos grupos cujas sub-amostras (alíquotas de 40 mL) foram adicionadas de 

conservantes, cada frasco recebeu uma unidade no caso do azidiol comprimido ou 

bronopol e no caso do azidiol líquido foram instiladas quatro gotas. 

Após a formação dos grupos cada nível de CBT foi composto por 168 

frascos e destes, cada 42 foram submetidos a uma das quatro faixas de temperatura, 

que por sua vez se dividem em seis grupos com sete repetições, os quais 

representaram os protocolos de conservação com agentes químicos. 

Cada um dos três níveis de CBT propostos foi representado por sete 

diferentes tanques de expansão, ou seja, sete repetições.  

A colheita foi realizada durante o período matutino e as amostras 

separadas em grupos ao fim da tarde. As análises foram realizadas ao fim de tarde 

do dia seguinte, ou seja, 24 horas depois da colheita das amostras de leite. 

 

 

Procedimento para a re-utilização dos frascos e tampas 
 

O procedimento para a re-utilização dos frascos e tampas, nos grupos em 

que se testou esse protocolo, foi o seguinte: 

 

1) após o descarte da amostra de leite contida no frasco, procedeu-se a 

higienização em lavadoura durante duas horas; 

2) na limpeza foi utilizado um sabão em pó específico,  

3) para o enxagüe e a sanitização, foi utilizada água quente; 

4) a secagem do frasco foi realizada por exposição ao sol; 

5) por fim foi realizada uma seleção dos recipientes viáveis, onde se 

examinou macroscopicamente a eficácia da higienização, com o descarte 

dos inviáveis (frascos ou tampas com resíduos de adesivos, etc).  
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Fórmula de composição e manipulação do Azidiol (1000mL) 
 

a) solutos: 1,5 g de cloranfenicol; 36 g de azida sódica; 46 g de citrato de 

sódio tribásico dihidratado; 350 mg de azul de bromofenol; 

 

b) solventes: 10 ml de etanol PA e; água destilada-deionizada. 

 

Preparo:  

Utiliza-se água aquecida para dissolver a azida sódica e o citrato de sódio 

tribásico dihidratado e o álcool para dissolver o cloranfenicol. Após a dissolução total 

mistura-se e completa-se com água o volume de um litro.  

O azidiol comprimido foi cortesia do Professor Ronon Rodrigues. 

 

 

Avaliação das amostras dos tanques de expansão 
 

Imediatamente à chegada ao laboratório, realizaram-se testes para 

identificar a presença de inibidores de crescimento bacteriano nas amostras de leite 

cru (Quadro 1). 

Para a detecção dos resíduos de antibióticos no leite foi utilizado o kit 

Delvotest® SP, da DSM Foods Specialties, uma cortesia da Globalfood, Ingredientes 

e Tecnologia para Alimentos Ltda. 

O teste consiste em um método de difusão que mede a inibição do 

crescimento de Bacillus stearotermophilus var. calidolactis em um meio sólido. 

O princípio do método se baseia na mudança da cor do meio, quando a 

amostra de leite não contém substâncias inibitórias, pois os esporos germinam e 

produzem ácido alterando o pH do meio (FONSECA & SANTOS, 2000; BARREIRA 

et al., 2004)..  
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QUADRO 1 – Testes realizados para averiguar a presença de resíduos de 
substâncias que interferem no crescimento bacteriano, nas 
amostras de leite cru dos tanques de expansão amostrados no 
Estado de Goiás, nos meses de outubro e novembro de 2004.   

 

TESTE PROCEDIMENTO LEITURA REFERÊNCI
A 

Resíduos 
antimicrobianos 

Em cada ampola 
contendo o ágar com a 
bactéria indicadora foi 
colocado um tablete de 
nutrientes (fonte de 
carbono e nitrogênio) e 
0,1 mL da amostra de 
leite. Após esse 
procedimento 
incubaram-se as 
ampolas em “banho-
maria” à temperatura de 
64 ºC durante 3h. 

Na ausência de 
resíduos observa-se 
coloração amarela e na 
presença, a coloração 
púrpura 

Delvotest®  

Água oxigenada 
(H2O2) 

10 ml de leite + 2 ml de 
guaiacol   

Na presença de H2O2 
observa-se coloração 
salmão 

LANARA 
(1981) 

Hidróxido de 
sódio (NaOH) 
ou soda 

5 ml de leite + 5 gotas 
de azul de bromotimol 

Na presença de NaOH 
observa-se coloração 
variando de azul a verde  

LANARA 
(1981) 

Formaldeído ou 
formol 

5 ml de leite + 1 ml de 
solução de Nesller 

Na presença de formal 
observa-se coloração 
variando do cinza ao 
preto  

TRONCO 
(1997) 

Bicarbonato de 
sódio (NaHCO3) 

5 ml de leite + 5 ml de 
álcool etílico 
neutralizado  
Homogeneizou-se por 
inversão e adicionaram-
se 3 gotas de ácido 
rosólico 

Na presença de 
NaHCO3 observa-se 
coloração vermelho 
carmim 
 

LANARA 
(1981) 
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4.3 Ambiente  
 

Antes da colheita das amostras de leite houve a aferição da temperatura 

dos refrigeradores que armazenaram as amostras durante o experimento. Durante 

quinze dias três refrigeradores foram adaptados para atender à necessidade de fixar 

faixas de temperatura. Foram fixadas três faixas de temperatura, cuja amplitude 

térmica máxima foi estipulada em 5 ºC a começar em 0 ºC. 

A temperatura ambiente do laboratório foi condicionada em 

aproximadamente 25ºC. 

A variação da temperatura foi diariamente aferida por meio de termômetros 

de máxima e mínima. 

As amostras refrigeradas ficaram expostas à temperatura ambiente por 

volta de uma hora diária, tempo necessário para que essas passassem pelo 

equipamento eletrônico, e as não refrigeradas permaneceram em temperatura 

ambiente. A análise foi realizada considerando-se o seguinte raciocínio: durante dez 

dias consecutivos um mesmo frasco, que continha no primeiro dia de análise o 

volume de 40 mL de leite, foi analisado, somente sendo descartado após esse 

período ou por motivo de coagulação. 

No dia da colheita, logo após serem fracionadas, as amostras foram 

acondicionadas nos respectivos ambientes, segundo seus grupos, sendo retiradas 

de seus respectivos ambientes somente para a realização da análise, onde neste 

momento procedia-se a leitura dos termômetros.  

 

 

4.4. Contagem bacteriana total (CBT) 
 

As amostras foram analisadas eletronicamente no LQL. A CBT foi 

realizada utilizando-se o BactoScan FC, com capacidade de análise de 50 

amostras/hora, cujo princípio analítico baseia-se na citometria de fluxo. 

Após ser automaticamente pipetada para o interior do equipamento, uma 

alíquota da amostra é incubada a 50ºC por 8 minutos. Em seguida é misturada com 
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os reagentes, ocorrendo a coloração do DNA bacteriano pelo brometo de etídio e a 

lise de células somáticas e componentes do leite. 

Transcorrido o tempo de incubação, a alíquota é transferida para célula de 

fluxo, onde um raio laser incide sobre as bactérias coradas, proporcionando a 

emissão de pulsos luminosos. Estes pulsos são detectados, contados e o resultado 

expresso no monitor equivale ao número de bactérias por µl de leite (CUNNINGHAM 

& SAUNDERS, 1988; LACHOWSKY et al., 1997). 

Os resultados obtidos em contagem individual de bactérias (CIB) são 

convertidos em contagem bacteriana total (CBT), expressada pelo número de 

UFC/mL. Essa conversão é realizada por meio da aplicação de um fator de correção, 

resultante de uma curva de calibração obtida de uma equação de regressão linear, 

que se originou do seguinte procedimento: consideraram-se os resultados obtidos da 

citometria de fluxo paralelamente aos resultados obtidos pela realização de 

plaqueamento seriado (metodologia convencional), sendo as análises realizadas a 

partir das mesmas amostras nas duas metodologias de contagem bacteriana. 

 

 

4.5. Análise estatística 
 

O experimento constitui um delineamento inteiramente ao acaso. Os dados 

obtidos foram submetidos ao "Statistical Analysis System" (SAS, 1990) e a 

comparação entre médias de tratamentos, realizada pelo teste t (student) para 

múltiplas médias, ao nível de significância de 5%. Algumas variáveis foram 

expressas em valores absolutos médios e percentuais e outras por meio de 

estatística descritiva (Pimentel Gomes, 1990). 
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5. RESULTADOS  
 

No Quadro 2 estão contidas as médias dos valores obtidos na leitura dos 

termômetros de máxima e mínima, que foram utilizados para aferir os ambientes em 

que as amostras permaneceram durante o período de dez dias consecutivos.  

 

QUADRO 2 – Média da temperatura obtida pela aferição diária dos termômetros de 
máxima e mínima, do estipulado ao valor real, nos ambientes que 
continham as amostras de leite cru colhidas em outubro e novembro 
de 2004, em tanques de expansão em Goiás.  

 
 

PADRONIZAÇÃO TÉRMICA DA ESTIMAÇÃO AO VALOR ABSOLUTO 
 

 

Temperatura estipulada 
 

Código 
utilizado 

 

Temperatura  Real 
 

 

Mínima 
 

Máxima 
 

Temperaturas 
 

Mínima* 
 

Máxima* 
 

0ºC 5ºC 1 1,86 ºC 4,26 ºC 

5ºC 10ºC 2 6,40 ºC 8,33 ºC 

10ºC 15ºC 3 12,10 ºC 14,53 ºC 

25ºC 25ºC 4 24,03 ºC 25,50 ºC 
* Valores médios obtidos pela soma dos valores mínimos ou máximos dos dez dias consecutivos nas 
três etapas (Tanques de expansão com Alta, Média e Baixa CBT). 
 

Os dados contidos no Quadro 2 confirmam que as variações das 

temperaturas permaneceram dentro dos limites pré-estabelecidos, não havendo, 

portanto, interferência dessa natureza sobre os resultados deste estudo. 

Dos 30 tanques de expansão amostrados 9 (30,00%) estavam com CBT 

acima de 106 UFC/mL, 14 (46,66%) estavam entre 105 e 106 UFC/mL e 7 (23,34%) 

estavam abaixo de 105 UFC/mL. Para a aplicação do tratamento estatístico foram 

consideradas, levando-se em conta o fator aleatório, as médias da CBT obtidas das 

amostras de leite cru de sete tanques de expansão para cada nível de contaminação 

pré-estabelecido. Os tanques de expansão amostrados tinham diferentes origens. 
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Considerando-se a CBT obtida no grupo 2, temperatura 1, no 1º dia de 

análise, nos 30 tanques de expansão amostrados, a média geral da CBT em tanques 

de uso individual (21 tanques) foi de 3,19 x 105 UFC/mL, sendo significativamente 

menor (P<0,05) do que a média de 9,20 x 106 UFC/mL obtida das amostras de leite 

cru dos tanques de uso coletivo (9 tanques). Dos 21 tanques de uso individual, nas 

amostras de leite cru com Baixa contagem (<105 UFC/mL) a média da CBT (sete 

tanques) foi de 5,10 x 104 UFC/mL e em Média contagem (105 a 106 UFC/mL) a 

média da CBT (14 tanques) foi de 4,53 x 105 UFC/mL.  

Os testes realizados para verificar a presença de resíduos 

antimicrobianos ou de substâncias que interferem no crescimento bacteriano 

indicaram que 100% das amostras de leite cru foram negativas (Quadro 3). Esse 

resultado confirma que não houve influência dessas substâncias sobre os resultados 

deste estudo. Esse achado reforça a confiança dos resultados obtidos pela a atuação 

dos conservantes em estudo nas amostras de leite cru, não havendo interferências 

desse tipo fonte externa ao experimento sobre a CBT, para quaisquer dos três níveis 

de contaminação estudados. 

 

QUADRO 3 - Detecção de resíduos de substâncias inibidoras do crescimento 
bacteriano nas amostras de leite cru dos tanques de expansão com 
BAIXA (B), MÉDIA (M) e ALTA (A) contagem bacteriana total, 
colhidas durante os meses de outubro e novembro de 2004, 
provenientes de propriedades rurais do Estado de Goiás. 

 

  

PROVA DE DETECÇÃO DE RESÍDUO 
 

Amostra H2O2 bicarbonato Formol soda Antimicrobiano 

*n1 a n7 (B) negativo negativo Negativo negativo Negativo 

*n1 a n7 (M) negativo negativo Negativo negativo Negativo 

*n1 a n7 (A) negativo negativo Negativo negativo Negativo 
*n1 a n7 refere-se as amostras de leite cru de sete diferentes tanques de expansão  
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As Tabelas 1 e 2 apresentam o efeito dos grupos e temperaturas sobre a 

CBT. A CBT contida nas Tabelas 1 e 2 considera os dez dias de experimento, sem, 

no entanto, comparar a CBT dia a dia em cada grupo e temperatura. 

Como pode ser verificado na Tabela 1, em Alta, Média e Baixa CBT a 

maior contagem foi observada no grupo 1 ou controle (P<0,05), seguida dos grupos 

2, 3, 4 e 5 que não diferiram entre si (P>0,05). Os grupos 2, 3, 4 e 5 representaram 

os agentes químicos, de composição semelhante pela presença do Azidiol, porém 

com particularidades as quais não influenciaram a CBT. A menor CBT foi observada 

no grupo 6 (P<0,05), conservado com Bronopol. 

 

TABELA 1 - Média da Contagem Bacteriana Total (CBT), em mil UFC/mL, nos 
diferentes grupos que representam os protocolos de conservação com 
agentes químicos e nas quatro faixas de temperatura, para os três 
níveis de CBT de amostras de leite cru, analisadas durante dez dias 
consecutivos, colhidas nos meses de outubro e novembro de 2004 em 
tanques de expansão em Goiás. 

 

       
  CBT ALTA  CBT MÉDIA  CBT BAIXA 
       

Grupo       
       

1  53651a  45600a   33363a  

2  17944b  8030b   6652b  

3  18441b  6928b   6535b  

4  17676b  6959b  6243b 

5  19566b  8656b   7035b 

6  4106c  258c   107c  

       
Temperatura       

       
1  17209a  7525a  5998a  

2  17231a  8533a  5682a  

3  19462b  9114a  5457a  

4  33688c  25782b  22820b  

       
Médias seguidas de letras iguais na vertical, entre grupos ou temperaturas, não diferem (P>0,05). 
Legenda: temp 1 corresponde 1,86ºC a 4,26ºC; temp 2 a 6,40ºC a 8,33ºC; temp 3 a 12,10ºC a 
14,53ºC; temp 4 corresponde a 24,03ºC a 25,50ºC. 
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Em Média e Baixa contagens, as menores médias de CBT foram obtidas 

nas temperaturas 1, 2 e 3, que representaram as faixas de temperatura com mínima 

registrada de 1,86ºC e máxima de 14,53ºC. Na temperatura 4 (aproximadamente 

25ºC) foram registrados os maiores valores de CBT, diferindo (P<0,05) das 

temperaturas 1, 2 e 3 (Tabelas 1 e 2). 

O efeito causado pela temperatura nas amostras de leite cru sobre a CBT 

em amostras com Alta contagem não foi exatamente o mesmo observado em Média 

e Baixa contagens (Tabela 2). As menores médias de CBT em Alta contagem foram 

verificadas nas temperaturas 1 e 2, e estas não diferiram entre si (P>0,05). As 

temperaturas, mínima registrada de 1,86ºC e máxima de 8,33ºC foram eficientes 

para conservar amostras com contaminação inicial alta (>106 UFC/mL). Mas, a partir 

da temperatura 3, a temperatura influenciou o efeito do conservante químico. Na 

temperatura 3 (mínima de 12,10ºC e máxima de 14,53ºC) os valores de CBT foram 

maiores (P<0,05) que na temperatura 1 e 2, não sendo o suficiente para deter a 

proliferação bacteriana em amostras de leite com alta contaminação inicial, mantidas 

estocadas durante dez dias. Na temperatura 4, os valores de CBT, para amostras de 

leite cru com Alta contagem, foram maiores (P<0,05) que na temperatura 3.  

O ocorrido nas temperaturas 3 e 4 em Alta contagem e na temperatura 4 

em Média e Baixa contagens comprova a necessidade de se estabelecer um limite 

de temperatura ideal para a atuação eficaz do conservante químico.  

De acordo coma Tabela 2, não houve diferença (P>0,05) na interação 

entre grupo e temperatura para amostras do grupo 1 submetidas a temperaturas 1, 2, 

3 e 4 (interações 1, 2, 3 e 4), para Baixa, Média ou Alta contagens. Mas as médias 

de CBT, entre as interações do grupo 1, foram significativamente maiores (P<0,05) 

em relação às dos demais grupos.  

As interações entre os grupos 2, 3, 4, e 5 e as temperaturas 1, 2 e 3 não 

diferiram entre si (P>0,05) em nenhum dos níveis de contaminação estudados 

(Baixa, Média ou Alta contagens), com exceção da interação do grupo 5 e 

temperatura 3 (interação 19) em Alta CBT, que não diferiu (P>0,05) das interações 

dos grupos 2, 3 e 4 com a temperatura 3 (interações 7, 11 e 15) em Alta contagem.  
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TABELA 2 - Interação entre grupo (GRU) e a temperatura (TEMP), para a média de 
CBT em mil UFC/mL, durante os dez dias consecutivos, considerando 
os três níveis de CBT. 

 
      
   CBT  
      
           

GRU  TEMP  ALTA  MÉDIA   BAIXA Nº  
           
           

1  1  54326a  43102a  35296a 1  
1  2  51302a  46532a  32578a 2  
1  3  51600a  41853a  29869a 3  
1  4  57377a  50915a  35710a 4  
2  1  11249b  666b  362b  5  
2  2  11521b  1625b  542b  6  
2  3  14583bd  3567b  617b  7  
2  4  34424c  26264c  25089c  8  
3  1  10595b  392b  108b  9  
3  2  11888b  871b  139b 10  
3  3  14676bd  2268b  304b 11  
3  4  36605c  24182c  25588c 12  
4  1  10326b  366b  84b 13  
4  2  11181b  908b  521b 14  
4  3  14013bd  2321b  838b 15  
4  4  35183c  24239c  23531c 16  
5  1  11671b  386b  87b 17  
5  2  13086b  1034b  252b 18  
5  3  17890d   4451b  1061b 19  
5  4  35618c  28751c  26740c 20  
6  1  5088e  239b  54b 21  
6  2  4405e  225b  60b  22  
6  3  4010e  225b  51b 23  
6  4  2919e  344b   262b 24  

 Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem entre si (P>0,05). 
Legenda: temp 1 corresponde 1,86ºC a 4,26ºC; temp 2 a 6,40ºC a 8,33ºC; temp 3 a 12,10ºC a 
14,53ºC; temp 4 corresponde a 24,03ºC a 25,50ºC. 



 32

Mas também se pode observar na Tabela 2 uma tendência de aumento 

linear da CBT em função do aumento da temperatura (interações 5, 6 e 7; interações 

9, 10 e 11; interações 13, 14 e 15; interações 17, 18 e 19).  

As interações que envolveram temperatura 4 e os grupos 2, 3, 4 e 5 

(interações 8, 12, 16 e 20) foram as que resultaram em maiores médias de CBT 

(P<0,05), seja para Baixa, Média ou Alta contagens.  

Apesar de não ter sido constatada diferença significativa no efeito 

causado pelas temperaturas 1, 2 e 3 sobre a CBT (P>0,05) como apresentado nas 

Tabelas 1 e 2, a amplitude térmica de 12,67ºC existente entre as temperaturas 1, 2 e 

3, parece afetar a CBT em Alta, Média e Baixa contagens. Essa suspeita foi 

confirmada nas Tabelas que consideraram a CBT obtidas em cada dia de análise 

separadamente. 

As interações entre o grupo 6 e as temperaturas 1, 2, 3 e 4 não diferiram 

entre si (P>0,05) e resultaram nas menores médias de CBT em Baixa, Média ou Alta 

contagens. 

Apesar de não ter sido constatada diferença no efeito da temperatura 

sobre a CBT no grupo 6 como apresentado na Tabela 2, pode verificar que há efeito 

bactericida neste grupo, e quando considerada a comparação da CBT dia a dia é 

possível a visualização do efeito causado pela temperatura (Figuras 1, 2 e 3). 

FIGURA 1 - Comportamento da CBT  no grupo 6 na Alta 
contagem , nas quatro temperaturas (temp).
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Em Alta contagem no grupo 6 houve tendência de redução linear da CBT 

com aumento da temperatura.  

Em Baixa e Média contagens, a temperatura 4 parece afetar 

negativamente o efeito bactericida do grupo 6, o que é mais evidente em Baixa 

contagem. 

FIGURA 2 - Comportamento da CBT no grupo 6 em 
Média contagem nas quatro temperaturas (temp)
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FIGURA 3 - Comportamento da CBT no grupo 6 na 
Baixa contagem, nas quatro temperaturas (temp)
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As Tabelas 3, 4 e 5 demonstram o efeito da temperatura nos grupos no 

decorrer dos dez dias consecutivos, considerando Alta, Média e Baixa contagens, 

respectivamente. 
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TABELA 3 - Efeito do tempo e da temperatura (Temp) nos grupos sobre a CBT (em mil UFC/mL) nas amostras de leite cru dos 
tanques de expansão com ALTA contagem bacteriana, colhidas em outubro e novembro de 2004 em Goiás. 

 
     

ALTA CBT  DIA  
     
              

Grupo Temp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Obs 
              
              

1 1  15.304a 30034b   49153c 67084d    76000d   76000d 76000d 76000d 76000d 76000d 46 
1 2  19.629a 44344b   69276c 69560c    65612cb   76000cb -- -- -- -- 29 
1 3  27.252a 69850b   65827b -- -- -- -- -- -- -- 17 
1 4  57.377 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 

              

2 1  10.424 11303   11738   11565    11885  11874 11266 11049 10865 10523 70 
2 2  10.838 11699   12195   11440    11292  11756 11685 11545 11355 11407 70 
2 3  11.684 12479   12945   13081    13780  14778 16189 16160 16538 18199 70 
2 4  13.644a 16943a   26856ab   32901bc    39252c    50340c   52085c   44829c   41674c   34062c 59 

              

3 1  10.626 11351   11430   10956    10954 10693   10424   10271     9883    10626 70 
3 2  11.272 11759   12388   11767    11667 11648   11950   12164   11929    12341 70 
3 3  11.681 12136   12844   13290    14008 15272   16178   16538   16681    18133 70 
3 4  12.721a 17118a   27829ab   37703bc    44312bcd   55659d   47908cd   47678cd  44674bcd   48922bcd 58 

              

4 1  10.560 11387   11329   10801    10559 10292 10018  9918   9448   8947 70 
4 2  11.182 11661   12030   11555    11225 11121 11049 10922 10596 10476 70 
4 3  11.738 12248   12667   12991    13433 14537 15260 15587 15557 16109 70 
4 4  12.583a 16313a   26810ab   39340b    44162b   52856b 48408 50966 37244 19761 56 

              

5 1  11.101 12315   12241   12042    12174 11911 11890 11822 11029 10190 70 
5 2  11.600 12610   13611   12999    13112 13749 13692 13655 12994 11600 70 
5 3  12.482 14268   15876   15810    16104 17597 18815 20008 22250 25686 70 
5 4  14.551a 19198a   31776ab   49370bc    61290c 48723 37394 32047 30104 29537 42 

              

6 1  8.820a 7336ab   6804abc   5755abc    4809abc   4352abc  3801bc  3400bc 3169bc 2639c 70 
6 2  8.654a 6912ab   6140abc   4558bcd    3804bcd   3430bcd  3158bcd 2847bcd 2552cd 1993d 70 
6 3  8.158a 6700ab   5747abc   4106bcd    3376bcd   3116bcd  2748cd  2393cd 1930cd 1825d 70 
6 4  6.991a 4500ab   3280bc   2741bc    2488bc 2436bc  2099bc  1709c     1466c 1485c 70 

              

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05) 
Legenda: temp 1 corresponde 1,86ºC a 4,26ºC; temp 2 a 6,40ºC a 8,33ºC; temp 3 a 12,10ºC a 14,53ºC; temp 4 corresponde a 24,03ºC a 25,50ºC 
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FIGURA 4 - Comportamento da CBT no grupo1, na Alta 
contagem, nas quatro temperaturas (temp)
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FIGURA 5 - Comportamento da CBT no grupo 1 na 
Média contagem, nas quatro temperaturas
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FIGURA 6 - Comportamento da CBT no grupo1 na Baixa 
contagem, nas quatro temperaturas (temp)
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Na Tabela 3, observa-se que nos grupos 2, 3, 4 e 5 não houve 

diferença (P>0,05) entre a CBT obtida nos dias, nas temperaturas 1, 2 ou 3. 

Contudo, quando estes grupos são submetidos à temperatura 4, a CBT é 

influenciada (P<0,05) em função do tempo, com crescimento bacteriano 

progressivo.  

Mesmo que não tenha sido constatada diferença significativa entre a 

CBT na comparação entre dias de conservação, considerando-se os grupos 2, 3, 

4 e 5 e as temperaturas 1, 2 e 3 (Tabela 3), pode-se verificar que as médias 

sugerem crescimento bacteriano em função do aumento da temperatura e do 

tempo. A ausência de diferença significativa talvez esteja relacionada ao elevado 

coeficiente de variação e a grande diferença na contagem bacteriana presente 

nas amostras de leite cru com Alta CBT, onde dentro da amostragem haviam 

médias com valores da ordem de 106 , mas a média geral foi da ordem de 107 

UFC/mL. 

Os tanques de expansão com leite de Alta contaminação inicial eram 

100% de uso coletivo entre produtores ou de posto de recepção de empresa de 

laticínios, que recebiam leite de variadas origens. 

Observa-se no grupo 1, que houve redução do número de 

observações (coagulação e descartadas de amostras) e nítido crescimento 

bacteriano considerando-se os três níveis de contaminação. O crescimento 

bacteriano verificado no grupo 1 foi influência positivamente pelo aumento da 

temperatura e com o passar do tempo de conservação da amostra de leite cru 

(Figuras 4, 5 e 6). 

Observa-se no grupo 1 na temperatura 1 (Tabela 3) que em sua 

maioria as amostram de leite resistiram até o décimo dia, indicando que para 

haver a coagulação do leite existe a necessidade de temperatura ideal para 

instabilizar a caseína, tomando-se como indicativo indireto de acidez a quantidade 

de bactérias no leite dessas amostras. A contaminação inicial também influenciou 

na coagulação das amostras de leite no grupo 1, o que pode ser verificado pela 

diferença no número de observações apresentado nas Tabela 3, 4 e 5. 
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TABELA 4 - Efeito do tempo e da temperatura (Temp) nos grupos sobre a CBT (em mil UFC/mL) de amostras de leite cru de 
tanques de expansão com MÉDIA contagem bacteriana, colhidas em outubro e novembro de 2004 em Goiás. 

 
     

MÉDIA CBT  DIA  
     
              

Grupo Temp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Obs 
              
              

1 1  1292a 4377a 13438a 33898b 55387c 69748d 71187d 76000d 76000d 76000d 60 
1 2  4348a 23565b 56526c 68012cd 76000d 76000d 76000d -- -- -- 36 
1 3  7230a 37698b 70021c 76000c -- -- -- -- -- -- 23 
1 4  50915 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 

              

2 1  445a 407a 391a 432a 549ab 689abc 1105c 856abc 852abc 930bc 70 
2 2  487a 485a 624ab 1169ab 1475ab 1099ab 1696ab 2080ab 2668bc 4465c 70 
2 3  500a 563a 881a 1480a 1839a 2956ab 4359abc 6260bcd 7673cd 9160d 70 
2 4  733a 1412a 5384a 16076ab 30295bc 39011c 44819c 48480c 49340c 33473b 66 

              

3 1  435 405 369 363 375 366 406 384 383 435 70 
3 2  495a 460a 435a 478a 516ab 565ab 903ab 1080ab 1272ab 2513b 70 
3 3  508a 465a 488a 595a 1086a 1539ab 3014abc 3730abc 4530bc 6726c 70 
3 4  608a 1260a 4542ab 16915b 32438c 40318c 45608c 42598c 40935c 41185c 60 

              

4 1  432 379 368 357 354 367 362 349 345 347 70 
4 2  490a 435a 421a 458a 481a 554a 908ab 1119ab 1588ab 2630b 70 
4 3  510a 450a 460a 567a 1077a 1570a 3236ab 3563ab 4680ab 7100b 70 
4 4  611a 1466a 5999a 19672ab 37151bc 45282c 48848c 30715bc 29533bc 37952bc 59 

              

5 1  460 425 415 376 400 360 355 356 354 359 70 
5 2  493a 436a 412a 476a 436a 729ab 898ab 1156ab 2138ab 3171b 70 
5 3  511a 475a 451a 472a 925a 1269a 3198ab 6041b 12756c 18417d 70 
5 4  651a 1820a 14884a 36312b 42755bc 46472bc 58391c 60148c 42747bc -- 49 

              

6 1  376a 312ab 263ab 217ab 215ab 194b 214ab 199b 203b 198b 70 
6 2  353a 299ab 245ab 213ab 215ab 217ab 206ab 177b 163b 159b 70 
6 3  331a 279ab 252ab 221ab 193ab 180b 179b 173b 207ab 239ab 70 
6 4  288abc 174a 215ab 327bc 374cd 386cd 509d 464d 372cd 336bc 68 

              

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05). 
Legenda: temp 1 corresponde 1,86ºC a 4,26ºC; temp 2 a 6,40ºC a 8,33ºC; temp 3 a 12,10ºC a 14,53ºC; temp 4 corresponde a 24,03ºC a 25,50ºC 
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A temperatura 4 provocou significativo (P<0,05) crescimento 

bacteriano mesmo na presença do conservante químico, sendo possível verificar 

a diferença a partir do primeiro dia de análise, ou seja, a partir de 24 horas depois 

de realizada a colheita da amostra (Tabelas 3, 4 e 5). Na temperatura 4, embora 

algumas médias demonstrem tendência à redução da CBT por volta do quinto dia, 

repetindo-se em momentos distintos, porém ocorrendo nos três níveis de CBT 

(Tabelas 3, 4 e 5), essa redução não pode ser considerada real, sendo explicada 

pela diminuição do número de observações (coagulação e descarte de amostras). 

De acordo com a Tabela 4, no grupo 2, temperatura 1, até o 5º dia 

houve estabilidade da CBT e a partir daí as médias sugerem que houve 

crescimento bacteriano, influenciado pelo aumento da temperatura (Figura 7). 

Os grupos 3, 4 e 5 na temperatura 1 (Tabela 4) mantiveram contagem 

constante não havendo diferença (P<0,05) na CBT entre os dez dias. Mas à 

temperatura 2, a partir do dia 4 a contagem bacteriana tendeu a ser alterada, 

havendo aumento linear da CBT, que sugere influência positiva ao crescimento 

bacteriano (Figuras 8, 9 e 10).  

Na temperatura 3 (Tabela 4) também ocorreu aumento da CBT com o 

passar do tempo iniciando-se por volta do dia 3 e, embora não tem diferença 

significativa (P>0,05) entre o quarto e quinto dia, pode-se verificar que as médias 

são alteradas quase que ao dobro. Na temperatura 4, embora não haja diferença 

(P>0,05) entre o dia 1 e 2 as médias tendem a dobrar de um dia ao outro, fato 

verificado do grupo 2 ao 5. 

Em Baixa contagem (Tabela 5) mesmo na temperatura 1 nos grupos 

2, 3, 4 e 5 houve crescimento bacteriano, sendo mais acentuando no grupo 2, que 

apresentou uma tendência de crescimento bacteriano linear com médias de CBT 

maiores nas temperaturas 1, 2 e 3 em relação aos grupos 3, 4 e 5. Apesar disso, 

a menor temperatura foi a que mais favoreceu esses grupos, onde apresentaram 

menores médias de CBT em relação as demais temperaturas. 

Na temperatura 1 os grupos 2, 3, 4 e 5 mantiveram contagem abaixo 

de 100 mil UFC/ml até o dia 3, 6, 7 e 5, respectivamente (Tabela 5). Na 

temperatura 2, esses grupos mantiveram a contagem abaixo de 105 UFC/mL até o 

dia 2, 3, 3 e 2, respectivamente. Na temperatura 3 esses grupos mantiveram a 

contagem abaixo de 105 UFC/mL até o dia 1, 2, 2 e 1, respectivamente. 
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TABELA 5 - Efeito do tempo e da temperatura (Temp) nos grupos sobre a CBT (em mil UFC/mL) de amostras de leite cru de 
tanques de expansão com BAIXA contagem bacteriana, colhidas em outubro e novembro de 2004 em Goiás. 

 
     

BAIXA CBT  DIA  
     
              

Grupo Temp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Obs 
              

              

1 1  70a 170a 1880ab 16377b 35939c 54235d 69456de 76000e 76000e 76000e 60 
1 2  108a 4840a 32332b 56420c 76000c 76000c 76000c 76000c -- -- 33 
1 3  288a 21639b 66295c 76000c -- -- -- -- -- -- 21 
1 4  35710 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 

              

2 1  51a 55a 69ab 135ab 225abc 325abc 483bcd 619cd 882d 773d 70 
2 2  60 76 200 320 330 389 463 2282 492 810 70 
2 3  68 158 412 249 298 665 937 1092 1030 1257 70 
2 4  264a 879a 6558a 20857b 39002c 41903c 48343c 40248c 35397bc 43098bc 58 

              

3 1  55a 57a 62a 72ab 92abc 95abc 137bcd 150cd 172d 190d 70 
3 2  58 69 89 119 126 145 160 269 165 192 70 
3 3  62 78 109 121 116 133 185 284 720 1236 70 
3 4  121a 419a 1880a 18716b 32084c 44403d 48216d 48275d 40181cd 26182bcd 63 

              

4 1  55a 59a 61a 65ab 72ab 83ab 91ab 109ab 125b 126b 70 
4 2  60 64 91 119 178 252 539 751 1056 2103 70 
4 3  74a 87a 112a 131a 187a 294a 725a 1368ab 1885ab 3514b 70 
4 4  114a 713a 5166ab 15715b 30312c 37185cd 44923d 40849cd 43032cd 40720cd 61 

              

5 1  53a 56a 63ab 81abc 98abc 104bc 123c 96abc 93abc 103bc 70 
5 2  63a 73a 124a 108a 97a 126a 105a 143a 377ab 1310b 70 
5 3  68a 120a 111a 84a 92a 157a 463a 1598ab 3125ab 4791b 70 
5 4  224a 299a 9870b 35891c 42773d 43597d 43038d 44858d 39785cd -- 54 

              

6 1  53 52 46 46 49 48 59 63 71 56 70 
6 2  53ab 48ab 46ab 51ab 67ab 60ab 102a 95ab 38b 37b 70 
6 3  50 48 53 60 47 45 51 51 47 60 70 
6 4  51a 45a 80a 284b 339bc 338bc 424c 391c 394c 281b 67 

              

Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si (P>0,05) 
Legenda: temp 1 corresponde 1,86ºC a 4,26ºC; temp 2 a 6,40ºC a 8,33ºC; temp 3 a 12,10ºC a 14,53ºC; temp 4 corresponde a 24,03ºC a 25,50ºC 
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Caso a preocupação em conservar as amostras esteja relacionado a um 

limite de 2 x 105 UFC/mL, pode-se armazenar amostras com baixa concentração 

bacteriana durante dez dias consecutivos na temperatura 1. Mas se o limite almejado 

for menor que 105 UFC/mL de maneira geral na temperatura 1 houve boa 

conservação de amostras durante três dias consecutivos, nos grupo 2, 3, 4 e 5 

(Tabela 5). 

No grupo 6 o efeito bactericida foi menos eficaz e mais estável em função 

do tempo nas temperatura 1, 2 e 3, mas na temperatura 4 houve aumento 

progressivo da CBT em função do tempo de conservação da amostra (Tabela 5). O 

fato de não ter sido verificado no grupo 6 em Baixa contagem a diminuição 

progressiva da CBT em função do tempo (Tabela 5) e do aumento da temperatura, 

como ocorrido em Alta contagem, talvez esteja relacionado a menor concentração 

bacteriana. 

Em Média contagem o grupo 6, na temperatura 4 (Tabela 4), apresentou-

se de modo similar ao verificado em Baixa contagem: redução da CBT nos primeiros 

dias, seguida de aumento progressivo e ao final ocorrendo novamente redução. Essa 

redução da CBT ao final dos dez dias no grupo 6, na temperatura 4, pode ser 

explicada pela diminuição do número de observações (amostras descartadas, por 

coagulação ou aumento de viscosidade). 

No grupo 6, em Média e Baixa contagens a CBT obtida nas temperaturas 

1, 2 e 3 foi menor que na temperatura 4. Esse achado foi constatado pela 

comparação dia a dia da CBT. Para quaisquer dos três níveis de contaminação pré-

estabelecidos a CBT obtida no grupo 6 foi significativamente menor (P<0,05) que a 

CBT obtida nos grupos 1, 2, 3, 4 e 5.  

Em Média e Baixa contagens bacteriana a CBT obtida na temperatura 1 

foi menor que nas temperaturas 2, 3 e 4, o que pode ser verificado pelo tratamento 

estatístico que confrontou os dados dia a dia. 

As Figuras 7, 8, 9 e 10 demonstram a diferença entre a CBT obtida dia a 

dia nos grupos 2, 3, 4 e 5, considerando-se as quatro faixas de temperaturas, onde 

por questão de escala os dados foram transformados em log10, considerando-se o 

resultado em UFC/µL de leite, para melhor visualização. 
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Legenda:   1,86 ºC a 4,26 ºC   6,40 ºC a 8,33 ºC   12,10 ºC a 14,53 ºC   24,03 ºC a 25,50 ºC 

 
FIGURA 7 – Comportamento da CBT em Alta (a), Média (b) e Baixa (c) contagens bacteriana, no grupo 2 nas quatro temperaturas de 
armazenamento das amostras de leite cru analisadas por citometria de fluxo pelo BactoScan FC. 
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Legenda:   1,86 ºC a 4,26 ºC   6,40 ºC a 8,33 ºC   12,10 ºC a 14,53 ºC   24,03 ºC a 25,50 ºC 

 
FIGURA 8 – Comportamento da CBT em Alta (a), Média (b) e Baixa (c) contagens bacteriana, no grupo 3 nas quatro temperaturas de 
armazenamento das amostras de leite cru analisadas por citometria de fluxo pelo BactoScan FC. 
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Como apresentado nas Figuras 11, 12 e 13 a CBT ficou estável na 

temperatura 1, nos grupos 3, 4 e 5 durante dez dias. No grupo 2 em Média e 

Baixa contagens houve, aparentemente, contaminação das amostras, mas ainda 

assim houve eficiência de conservação durante três a cinco dias.  

 

FIGURA 11 - CBT na temperatura 1 em amostras de leite 
cru com ALTA contagem nos grupos 2, 3, 4, 5 e 6
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FIGURA 12 - CBT  na temperatura 1 em amostras de leite 
cru com MÉDIA contagem nos grupo 2, 3, 4, 5 e 6
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FIGURA  13 - CBT na temperatura 1 em amostras de leite 
cru com BAIXA contagem nos grupos 2, 3, 4, 5 e 6
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6. DISCUSSÃO  
 

Verificou-se ausência de resíduos de antimicrobianos em 100% das 

amostras de leite cru por meio do Delvotest® SP (Quadro 3). De acordo com 

BRASIL (2002) a pesquisa de resíduos de antimicrobianos deve ser realizada 

pelo menos uma vez ao mês em cada propriedade rural, devendo seguir os 

limites máximos de resíduos (LMR) previstos na Instrução Normativa 42 (BRASIL, 

1999).  

A ausência de detecção de resíduos de antimicrobianos no leite cru 

de tanques de expansão em Goiás não comprovou o relato de GORNI & CABRINI 

(2003) em que monitoramentos realizados em diversos países demonstram que o 

nível de contaminação do leite bovino por resíduos de antimicrobianos em 

tanques varia de 2 a 5%. NICOLAU et al. (2002) também constataram ausência 

de resíduos antimicrobianos em amostras de leite UHT, tipo C e integral de 

marcas comercializados em Goiás, por meio do método biológico do Bacillus 

subtillis. 

Os testes físico-químicos realizados para verificar a ocorrência de 

fraude por adição de água oxigenada, formol, bicarbonato de sódio ou hidróxido 

de sódio indicaram a ausência de resíduos destas substâncias em 100% das 

amostras de leite cru (Quadro 3). BRASIL (2002) estabelece a realização de 

pesquisa de indicadores de fraude e adulteração pelo menos duas vezes ao mês 

em cada propriedade rural e não permite a adição de conservantes, substâncias 

capazes “retificar” o pH, aditivos ou substâncias coadjuvantes de 

tecnologia/elaboração no leite cru.  

A ausência de fraude constatada nas amostras de leite cru em Goiás 

difere dos achados de WITTMANN et al. (2004) onde avaliando a qualidade do 

leite cru comercializado de maneira informal em Cascavel no Paraná, verificaram 

adulteração por adição de água, açúcar e formol e destacaram que 90% das 

amostras apresentaram algum tipo de alteração que poderia colocar em perigo a 

saúde do consumidor, sendo que 100% estavam em desacordo com os padrões 

de qualidade definidos em BRASIL (2002). 

A média geral da CBT (resultado médio da CBT obtida das amostras 

de leite do grupo 2 - azidiol líquido sem corante, na temperatura de 1,86ºC a 
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4,26ºC, no 1º dia de análise, considerando-se os 30 tanques de expansão 

amostrados) referente aos tanques de uso individual (21 tanques) foi de 3,19 x 

105 UFC/mL, sendo diferente significativamente (P<0,05) em relação a média de 

9,20 x 106 UFC/mL obtida nas amostras de leite cru dos tanques de uso coletivo 

(9 tanques). Como constatado por MESQUITA et al. (2002) o tipo de utilização do 

tanque aparentemente interfere na qualidade microbiológica do leite, visto que no 

presente estudo a contagem bacteriana no leite dos tanques de uso coletivo foi 

significativamente maior (P<0,05) do que a contagem obtida no leite dos tanques 

de uso individual. Também em BUENO et al (2004) a média da CBT de amostras 

de leite de tanques de uso coletivo de 5,5 x 106 UFC/mL foi significativamente 

maior (P<0,05) que a média de 2,6 x 106 UFC/mL, obtida nas amostras de leite de 

tanques de uso individual. 

BRITO et al. (2004) estudando a qualidade microbiológica do leite cru 

em tanques de refrigeração comunitários, onde o número de produtores por 

tanque variou de 12 a 39, encontraram contagem bacteriana acima de 106 

UFC/mL pelo método padrão em 80% das amostras, no entanto os autores 

concluíram que é possível a obtenção do leite com carga microbiana abaixo 

desse limite, pois um dos 22 tanques somente ficou acima do limite de 106 em 

dois meses do ano, abril e dezembro, tendo média geral de 3,2 x 105 UFC/mL 

durante os dez meses.  

Nas amostras de leite cru com Baixa contagem (<105 UFC/mL) a 

média da CBT nos sete tanques de uso individual foi de 5,10 x 104 UFC/mL e de 

acordo com a classificação em Média contagem (105 a 106 UFC/mL) a média da 

CBT nos 14 tanques de uso individual foi de 4,53 x 105 UFC/mL. 

Do total de tanques amostrados, a freqüência de amostras de leite cru 

com contagem <105 UFC/mL foi de 23,34%, a de contagem entre 105 a 106 

UFC/mL foi de 46,66% e a de contagem >106 UFC/mL foi de 30,00%. As 

amostras de leite com contagem bacteriana <106 UFC/mL somam 70%. A 

freqüência de amostras de leite com contagem abaixo de 105 UFC/mL foi menor 

que a de 33,4% encontrada em Minas Gerais por FONSECA et al. (2004).  

As amostras de leite com contagem entre 105 e 106 UFC/mL foram 

46,66% semelhante a freqüência de 42% verificada por FONSECA et al. (2004). 

Segundo esses autores 24,6% das amostras estavam com contagem bacteriana 
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acima de 106 UFC/mL, percentagem menor que a verificada no presente estudo 

onde foi de 30%. Em Goiás, BUENO (2004) verificou que em 43,53% das 

amostras constavam valores de CBT iguais ou inferiores a 105 UFC/mL. Já 

BUENO et al. (2004) observaram que 70,21% das amostras analisadas 

apresentaram CBT abaixo de 106 UFC/mL, semelhante ao presente estudo. Nos 

estudos de FONSECA et al. (2004), BUENO (2004) e BUENO et al. (2004) as 

amostras de leite cru foram conservadas com azidiol e refrigeração, sendo 

analisadas por citometria de fluxo.  

A média geral da CBT de 3,19 x 105 UFC/mL das amostras de leite 

cru dos tanques de expansão de uso individual foi menor que a obtida por 

BUENO et al. (2004) em tanques de expansão de uso individual, onde foi 

constatada média geral de 2,6 x 106 UFC/mL. O fato de ambas pesquisas terem 

sido realizadas com amostragem proveniente do Estado de Goiás permite concluir 

que a qualidade microbiológica do leite produzido no Estado esteja melhorando, 

haja vista a diferença de 20 meses entre as datas de amostragem. 

A Instrução Normativa 51 (IN51) do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (BRASIL, 2002) estabelece parâmetros de qualidade do leite 

cru, nos quais constam a diminuição do número de UFC/mL de leite, iniciando 

com o limite de 106 previsto a vigorar em 01/07/2005 e reduzindo para 7,5 x 105 

em 01/07/2008, chegando ao limite de 105 em 01/07/2011.   

Considera-se significativa a ocorrência de 30% de amostras de leite 

cru apresentando contagem bacteriana acima do limite estabelecido em BRASIL 

(2002) previsto a vigorar no ano de 2005. Esse fato torna-se preocupante 

levando-se em conta o tempo transcorrido entre a data de colheita das amostras 

de leite cru do presente estudo e a data prevista a vigorar o limite de 106 UFC/mL 

de leite (BRASIL, 2002). 

NERO et al. (2004) estudando o leite cru oriundo de quatro regiões 

brasileiras verificaram que 48,57% das amostras de leite refrigerado estavam 

acima de 106 UFC/mL, na contagem de aeróbios mesófilos pelo método padrão 

em placa. 

Em Viçosa, Minas Gerais, das amostras de leite cru colhidas de 

propriedades rurais que abastecem o laticínio da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 80,85% apresentaram contagem bacteriana abaixo de 106 UFC/mL, mas 
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todas as propriedades possuíam sistema de refrigeração da produção, transporte 

granelizado e contavam com um bem sucedido programa de assistência técnica a 

produtores leiteiros oferecido de forma gratuita por meio de um convênio firmado 

entre a mencionada Instituição e uma empresa privada do setor lácteo (NERO et 

al., 2004). 

As médias de CBT apresentadas neste estudo permitem ressaltar a 

necessidade de medidas urgentes, a fim de reduzir sensivelmente a carga 

bacteriana no leite cru produzido em Goiás, evitando que o produtor rural seja 

punido com o descarte ou com o mau pagamento de sua produção, pois no Brasil 

atualmente existem algumas empresas do setor lácteo utilizando o sistema de 

pagamento por qualidade do leite. 

Segundo PRATA (2001) quando o animal está sadio a contaminação 

pode variar entre 5 x 103 a 2 x 104 UFC/mL. Em virtude das interações entre os 

fatores responsáveis por sua contaminação, o leite ao sair da glândula mamária, 

pode apresentar contagem bacteriana inicial variável: desde valores abaixo de 103 

UFC/mL até acima de 106 UFC/mL (BRAMLEY & McKINNON, 1990). 

BRAMLEY & McKINNON (1990) afirmaram que CBT acima de 105 

UFC/ml indica sérias falhas de higiene na produção, enquanto resultados 

inferiores a 2 x 104 UFC/mL refletem boas práticas de higiene. 

Os resultados obtidos neste estudo em Goiás, tornam-se 

expressivamente superiores à média de 7 x 103 UFC/mL obtida por SORIANO et 

al. (2001) na região de “Cuenca Mar y Sierras”, Argentina, e também à média de 

2,44 x 104 UFC/mL obtida por VAN SCHAIK et al. (2002) no Estado de Nova 

Iorque, Estados Unidos; embora esses autores tenham utilizado técnicas 

convencionais de contagem. 

A ocorrência de resultados elevados pode indicar ocorrência de falhas 

generalizadas nos procedimentos de ordenha e refrigeração do leite na 

propriedade (BRAMLEY & McKINNON, 1990; MARSHAL, 1991; MURPHY & 

BOOR, 1998; SORIANO et al., 2001). 

A suposição de falhas na higiene de ordenha reforça-se pelos 

resultados obtidos no Estado de Goiás por ANDRADE (1997) e DIAS FILHO 

(1997) que constataram procedimentos inadequados por parte dos ordenhadores 

e comprovaram sua relação com a qualidade do leite. A suposição de falhas na 
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refrigeração do leite é suportada pelos resultados de BUENO et al. (2003) os 

quais verificaram que o leite refrigerado e conservado em temperatura acima de 

7ºC apresentou CBT significativamente maior do que aquele refrigerado e 

conservado em temperaturas inferiores a 7ºC. Esses autores constataram 

também que o leite de 11,18% dos tanques de expansão de uso individual estava 

com temperatura acima de 7ºC no momento da colheita da amostra. 

Na Austrália, Estados Unidos e União Européia o padrão para 

contagem bacteriana total do leite cru equivale a 105 UFC/mL (HILLERTON, 

2000b; VAN SCHAIK et al., 2002). 

A contagem bacteriana total tem sido um dos fatores adotados como 

referencial para os sistemas de pagamento por qualidade do leite utilizados em 

diversos países, onde o leite melhor classificado e remunerado apresenta valores 

de CBT abaixo de 5 x 104 UFC/mL (IBARRA, 2004) 

CASSOLI et al. (2004) constataram não haver diferença significativa 

(P>0,05) entre a média de 1,41 x 105 bactérias/mL da CIB do grupo controle (leite 

sem azidiol analisado assim que colhido) e a média de 1,46 x 105 bactérias/mL da 

CIB obtida em amostras de leite conservadas com azidiol e submetidas a 

temperatura de 7ºC, analisadas 24 horas após colhidas. 

As amostras de leite de melhor qualidade microbiológica tiveram 

média de CBT de 5,10 x 104 UFC/mL, considerando-se o 1º dia de análise (24 

horas após a colheita da amostra) em amostras adicionadas de azidiol e 

submetidas a refrigeração em temperatura de 1,86ºC a 4,26ºC. Essas mesmas 

amostras quando submetidas à temperatura ambiente de 25ºC apresentaram 

média de CBT de 2,64 x 105 UFC/mL. Logo, os esforços do produtor em melhorar 

a qualidade do leite produzido em sua propriedade não estariam sendo 

corretamente visualizados caso a pessoa que colhe a amostras de leite cru 

adicionasse o azidiol, mas não refrigerasse corretamente a amostra de leite. 

A proliferação bacteriana exagerada na temperatura mínima de 

12,10ºC para amostras de Alta contagem bacteriana e de aproximadamente 25ºC 

para amostras com Média e Baixa contagens comprovam a necessidade de um 

limite ideal de temperatura para a atuação eficaz do conservante químico, o que 

encontra respaldo em CASSOLI et al. (2004). Foi também observado que na faixa 

de temperatura de limites mínimo de 6,40ºC e máximo de 8,33ºC, com o passar 
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do tempo tende a favorecer o crescimento, fazendo com que as amostras saiam 

do limite de 106 UFC/mL para o caso das amostras de leite com Média contagem 

e do limite de 105 UFC/mL para as de Baixa contagem bacteriana (BRASIL, 

2002). 

O leite é um excelente meio de cultura para bactérias e outros 

microrganismos, pela riqueza de substratos contidos nele como lactose, 

proteínas, ácidos graxos, sais minerais e vitaminas (VARNAN & SUTHERLAND, 

1994; HILERTON, 2000; GONZALEZ, 2001; GIGANTE, 2004). Varias espécies de 

bactérias se multiplicam rapidamente em condições ideais, a exemplo da 

população de coliformes que dobra a cada 20 minutos no leite em temperatura 

média de 30 °C (BRITO, 1999). Dentre as diversas espécies bacterianas 

patogênicas e/ou deteriorantes que podem ser encontradas no leite, destacam-se 

as da família Enterobacteriaceae, e as dos gêneros Staphylococcus, 

Streptococcus, Corynebacterium, Pseudomonas, Alcaligenes, Leuconostoc, 

Bacillus, Lactobacillus e Listeria (GILMOUR & ROWE, 1990). 

Uma grande quantidade de amostras de leite cru coagulou. Isso pode 

ser verificado pela redução do número de observações nas Tabelas 3, 4 e 5. A 

coagulação foi observada em função do tempo, do nível de contaminação e da 

temperatura. A coagulação pode ter sido influenciada pelo tipo de microrganismo 

presente (FONSECA & SANTOS, 2000; PHILPOT , 2002; GIGANTE, 2004), já 

que foram colhidas amostras provenientes de sete diferentes tanques de 

expansão para cada nível de contaminação bacteriana. A coagulação ocorreu 

após aumento significativo da população bacteriana nas amostras de leite. 

A coagulação de amostras ocorreu em maior escala no grupo sem 

conservante químico (grupo controle ou grupo 1) e diretamente proporcional ao 

aumento de temperatura. Nos grupos com conservante químico a coagulação foi 

verificada apenas na temperatura de aproximadamente 25ºC. Fato semelhante foi 

observado por CASSOLI et al. (2004) que estudaram o efeito das temperaturas 

0ºC, 7ºC e 22ºC e do tempo em 1, 3, 5 e 7dias de armazenamento laboratorial da 

amostra de leite cru, na contagem individual de bactérias (CIB) em amostras 

conservadas com azidiol. As amostras de CASSOLI et al. (2004) tiveram a 

mesma origem e foram descartadas após a analise. Independente do nível de 

contaminação inicial, nas amostras sem a presença de conservante químico o 
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crescimento bacteriano foi progressivo em função do tempo e as amostras 

coagularam a partir do aumento da temperatura, mas a maioria, mesmo com 

acentuado crescimento, resistiu até o décimo dia sob a temperatura que variou de 

1,86ºC à 4,26ºC (Figuras 4, 5 e 6).  

Isso demonstra que a quantidade e/ou o tipo de microrganismo 

presente constituem fatores que conduzem à elevação da acidez no leite, sendo 

importante para promover a instabilidade da caseína. Soma-se a esses fatores a 

temperatura ideal, que como citado é fundamental para promover a instabilidade 

da caseína e a conseqüente formação do coagulo. Esses achados assemelham-

se à fabricação de queijos, onde de acordo com OLIVEIRA (1986) após a 

pasteurização, o leite é resfriado até a temperatura de coagulação de 34ºC para a 

atuação das culturas lácteas adicionadas que promoverão a redução do pH e com 

isso a coagulação da caseína. No entanto, a ocorrência de coagulação em 

amostras de leite cru destinadas CBT por citometria de fluxo é indesejada, haja 

vista que impossibilita sua realização. 

O “problema” de coagulação é verificado na rotina, assim que as 

amostras chegam ao laboratório, sendo as mesmas descartadas sem a realização 

de análise e as remanescentes desse lote, enviadas sob as mesmas condições, 

são analisadas. 

Os resultados obtidos no lote de amostras onde foi verificada a 

presença de coagulação permitem indagar sobre o reflexo que esse gera as 

propriedades que representa, pois como verificado, em todos os níveis de 

contaminação, amostras de leite cru somente coagularam quando da ausência do 

conservante químico ou em sua presença, mas submetidas a temperatura de 

aproximadamente 25ºC (Tabelas 3, 4 e 5). Segundo HOGAN et al. (1988) a CBT 

é influenciada pela umidade e temperatura ambiente. Em DOS SANTOS (2002) a 

contagem média de psicrótrofos nas amostras transportadas em temperatura 

ambiente (18,35 ºC) foi de 6,34 log10 UFC/mL e nas transportadas sob 

refrigeração (4,50 ºC), de 5,74 log10 UFC/mL, havendo uma diferença de 4 vezes 

entre as duas temperaturas de transporte. Logo, se por motivo de falha humana a 

amostra não contém o azidiol ou quando contém, mas é refrigerada 

inadequadamente, provavelmente não refletirá a real carga bacteriana. 
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As proteases de origem bacteriana podem atuar tanto sobre a caseína 

quanto sobre as proteínas do soro, levando ao desenvolvimento do sabor amargo 

do leite e até a sua coagulação. Quando a contagem bacteriana está elevada os 

microrganismos psicrotróficos produzem proteases extracelulares que são 

liberadas no leite e contribuem de maneira significativa para a degradação da 

proteína (COUSIN, 1982). 

Durante a realização do experimento as amostras de leite cru foram 

diariamente expostas ao meio ambiente para a retirada da alíquota que deu 

origem ao resultado em cada dia de análise. Talvez esse fato possa ter 

influenciado nos resultados, sendo interessante que novos estudos a respeito 

desse assunto levem em consideração o descarte diário das amostras e possam 

aumentar a repetição das mesmas.  

A lactose é utilizada por vários gêneros de bactérias e geralmente seu 

metabolismo leva à produção de ácido lático, o qual em quantidade elevada, pode 

instabilizar a caseína. Algumas espécies bacterianas, principalmente as 

psicrotróficas, também produzem lipases e proteases que possuem capacidade 

de deterioração (FONSECA & SANTOS, 2000). Essas alterações são 

responsáveis por limitações na utilização da matéria-prima e comprometem as 

propriedades sensoriais e a vida de prateleira dos produtos lácteos (GIGANTE, 

2004). 

A elevada CBT resultante das amostras de leite sem azidiol (grupo 1) 

e armazenadas em temperatura de 1,86ºC a 4,26ºC (Figuras 4, 5 e 6) durante os 

dez dias do experimento indica o provável desenvolvimento das bactérias 

psicrotróficas em crescimento ascendente. A temperatura de 4ºC a 7ºC é ideal 

para crescimento das bactérias psicrotróficas (FONSECA & SANTOS, 2000; 

PRATA, 2001; GIGANTE, 2004) e como verificado nas amostras de leite sem 

azidiol submetidas à baixa temperatura houve diferença significativa quando ao 

crescimento bacteriano em apenas 24 horas de armazenamento das amostras, 

mesmo nas amostras de leite com Baixa CBT. Esse fato é preocupante tendo em 

vista que a temperatura de armazenamento do leite na propriedade rural é de 7ºC 

(BRASIL, 2002) e geralmente o leite fica armazenado nos tanques de expansão 

por dois dias seguidos até que seja colhido e enviado a empresa de laticínios, 

onde se dará seu beneficiamento.  
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Apesar de a granelização do leite favorecer o controle sobre a 

microbiota mesófila, ocorre seleção de bactérias psicrotróficas em meio às 

condições de temperatura de armazenamento e transporte do leite. Estas 

possuem a significativa capacidade de produzir enzimas (toxinas, enzimas 

proteolíticas, termorresistentes) que diminuem o valor nutritivo e afetam 

negativamente o rendimento industrial do leite e derivados (FONSECA & 

SANTOS, 2000; PRATA, 2001). 

Para GIGANTE (2004) a melhor qualidade do leite cru está ligada a 

menor carga bacteriana inicial e a um rigoroso sistema de refrigeração da 

produção pós-ordenha.  

Nas Tabelas 3, 4 e 5 o valor máximo da CBT registrado foi 7,6 x 107 

UFG/mL e nota-se que esse valor continua durante dez dias em amostras sem 

azidiol, indicando a estabilização da população bacteriana nesse meio. Mas na 

verdade o valor de 7,6 x 107 UFG/mL é o limite de transformação na programação 

do computador do LQL (curva de calibração), a qual permite a conversão do 

número de bactérias/mL para número de UFC/mL. De fato em um meio limitado 

em substrato (fonte limitada de carbono e nitrogênio) a população bacteriana 

tende a se estabilizar após acelerado crescimento, mas o limite de crescimento 

para ocorrer a estabilização, como consta da contagem individual de bactérias 

resultante deste estudo, foi superior ao mencionado limite de transformação em 

UFC/mL. 

BUENO (2004) encontrou alteração discreta, porém, diretamente 

proporcional do aumento da CBT e em relação ao teor de proteína. Mas o autor 

considera que a degradação dos componentes protéicos exige uma grande 

atividade metabólica dos microrganismos, sendo mais provável que tenha 

ocorrido uma concentração relativa, em virtude da degradação da lactose e 

gordura, componentes que reduziram com o aumento da CBT. Contudo, para 

BUENO (2004) a confirmação dessa hipótese exige estudos específicos, 

envolvendo a determinação das espécies bacterianas presentes e a atividade 

proteolítica em temperatura de refrigeração.  

A temperatura que mais afetou a CBT foi a que esteve próxima aos 

25ºC (Tabelas 3, 4 e 5 e Figuras 7, 8, 9 e 10), o que foi constatado mesmo em 

amostras com baixa CBT, com diferença significativa (P<0,05) a partir de 24 horas 
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depois de colhidas. Esse achado reforça a necessidade de refrigeração da 

amostra depois de colhida e leva à reflexão sobre a imperiosa necessidade da 

urgência em analisar amostras que foram enviadas ao laboratório sob ausência 

ou com falha de refrigeração e da confiabilidade desses resultados. A CIB em 

temperatura de 22ºC observada em CASSOLI et al. (2004) apresentou-se de 

maneira idêntica a CBT a 25ºC, sendo ambas crescentes ao longo do tempo. 

Tomando-se o resultado da CBT nos dias 1, 3, 5 e 7 do grupo de 

amostras de leite conservadas com azidiol líquido acrescentado do corante azul 

de bromofenol (grupo 3) e submetidas a temperatura de aproximadamente 25ºC 

(temperatura 4) no menor nível de contaminação (Tabela 5), chega-se aos 

seguintes valores médios, respectivos: 1,21 x 105 UFC/mL, 1,88 x 106 UFC/mL, 

3,20 x 107 UFC/mL e 4,82 x 107 UFC/mL. De acordo com CASSOLI et al. (2004) a 

CIB das amostras de leite adicionadas de azidiol (acrescido de azul de 

bromofenol) e submetidas a 22ºC foi significativamente maior (P<0,05) que a do 

grupo controle e/ou as armazenadas a 0ºC e/ou as armazenadas a 7ºC desde o 

primeiro dia de análise, sendo crescente ao longo do tempo: CIB de 2,63 x 105 

bactérias/mL após um dia de armazenamento da amostra de leite, CIB de 3,28 x 

105 após três dias, CIB de 7,30 x 105 após cinco dias e CIB de 2,061 x 106 

bactérias/mL após sete dias de armazenamento. 

As condições ambientais interferem na CBT. Em BUENO (2004) os 

resultados das médias da CBT foram 2,69 x 106 e 1,64 x 106 UFC/mL e do log da 

CBT foram 5,44 e 5,16 nas amostras colhidas no período das chuvas e secas, 

respectivamente, havendo correlação significativa entre o log da CBT e a umidade 

relativa do ar e entre o log da CBT e a precipitação pluviométrica total. 

No estudo de CASSOLI et al. (2004) a amostra controle - sem azidiol 

e analisada imediatamente após e somente no dia da colheita - teve média de 

1,41 x 105 bactérias/mL. Em Baixa contagem bacteriana as amostras controle 

(grupo1), analisadas após 24h de colhidas e armazenadas a temperaturas que 

variaram de 1,86ºC a 4,26ºC, 6,40ºC a 8,33ºC, 12,10ºC a 14,53ºC e próximo de 

25ºC, tiveram crescente média de CBT de 7 x 104 UFC/mL, 1,08 x 105 UFC/mL, 

2,88 x 105 UFC/mL e 3,57 x107 UFC/mL, respectivamente (Tabela 5). Fato 

semelhante foi constatado na Índia por REDDY et al. (1989) que estudaram o 

efeito do tempo e da temperatura ambiente, que variou de 25ºC a 30ºC, sobre a 
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contagem de coliformes no leite pelo método padrão em placa e constataram que 

nas amostras onde se iniciaram as análises imediatamente depois de colhidas, a 

contagem de coliformes foi 1,3 x 105 UFC/mL, após três horas de estocagem foi 

1,1 x106 UFC/mL e após seis horas de estocagem foi 7,4 x 106 UFC/mL. 

Embora não tenha sido observada diferença significativa entre as 

temperaturas no intervalo de 1,86ºC a 14,53ºC, para Média ou Baixa contagens 

(Tabela 1), não há como negar a tendência de crescimento com o aumento da 

temperatura (Tabelas 3, 4 e 5). Pode-se verificar também, que amostras 

armazenadas dentro do referido intervalo de temperatura e em ordem crescente, 

possuem “vida útil” para análises de CBT inversamente proporcional ao aumento 

dessa variável.  

Utilizando a citometria de fluxo para a determinação da CBT em 

amostras de leite cru conservadas com azidiol, provenientes de tanques de 

expansão coletivos e individuais, que possuíam no momento da colheita, 

intervalos de temperatura de armazenagem de até 4,0ºC, entre 4,1 e 7,0ºC e 

acima de 7,0ºC, estabelecidos em função da temperatura ideal de 

armazenamento do leite na propriedade rural (MARSHALL, 1991) e do limite 

preconizado no PNQL (BRASIL, 2002), BUENO et al. (2004) constataram haver 

diferença significativa na CBT entre todos os intervalos de temperatura de 

amostras de tanques coletivos e somente no intervalo acima de 7,0ºC em tanques 

individuais. Os autores relataram, que a média da CBT em tanques coletivos foi 

de 5,53 x 106 UFC/mL e em tanques individuais foi 2,60 x 106 UFC/mL, sendo 

diferentes (P<0,05), e concluíram que a contaminação inicial elevada e o 

armazenamento do leite em temperaturas acima de 4ºC influenciaram no aumento 

da CBT.  

As amostras de leite com Alta CBT apresentaram média geral >107 

UFC/mL (Tabela 3), logo possuem péssima qualidade microbiológica e estão em 

desacordo com o limite previsto em BRASIL (2002). Neste nível de contaminação 

a temperatura de 1,86ºC à 8,33ºC ainda auxiliou na conservação da amostra. 

Todavia, quando subiu ao limite mínimo de 12,10ºC não foi suficiente para deter a 

proliferação bacteriana. 

Os grupos de amostras de leite cru que continham o azidiol acrescido 

do corante azul de bromofenol (grupos 3 e 5) não apresentaram diferença 
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significativa (P>0,05) na CBT em relação aos grupos que continham o azidiol sem 

o corante (grupos 2 e 4).  

Verificou-se que com o passar do tempo as amostras que continham 

azul de bromofenol, seja em pastilha ou diluído na forma líquida do azidiol, 

principalmente, aquelas armazenadas em aproximadamente 25ºC e com maior 

freqüência nas de Alta CBT (média geral >107 UFC/mL), apresentaram uma tênue 

tendência de mudança de coloração que saia do púrpura em direção ao amarelo. 

O azul de bromofenol é um indicador ácido que possui ponto de viragem de pH de 

3 a 4,6. Em meio alcalino sua cor é púrpura e no meio ácido a cor é amarela 

(SKOOG et al., 1996; INDICADORES, 2004). 

O pH normal do leite varia de 6,6 a 6,9 (GONZALEZ, 2001). Para 

CARVALHO et al. (2004) o pH de leite de vaca em condições aceitáveis situa-se 

entre 6,5 e 6,7 sendo que valores acima de 6,7 normalmente indicam infecção no 

úbere e valores abaixo de 6,5 indicam presença de colostro ou de atividade 

bacteriana com formação de ácido láctico a partir da lactose. 

O desenvolvimento bacteriano verificado pela elevação da CBT em 

função do tempo e do aumento da temperatura, provavelmente, culminou com a 

acidificação do meio, gerando a alteração de cor nas amostras de leite com o 

corante.  

A presença do corante azul de bromofenol na composição do 

conservante azidiol, mesmo não tendo sido observado diferença significativa na 

CBT (P>0,05) em relação ao conservante sem o corante, não obstante ao fato de 

seu uso contribuir para o aumento do custo por análise, torna-se interessante na 

função de indicador visual da presença do azidiol na amostra de leite cru, o que é 

fundamental na preservação quantitativa da microbiota original dessa amostra. 

A interação entre grupo e temperatura, que pode ser observada na 

Tabela 2, permite afirmar que a temperatura de armazenamento de amostras leite 

cru conservadas com azidiol que se destinam a CBT deve ficar entre 1,86ºC a 

14,53ºC. 

Tendo em vista o limite microbiológico estabelecido em Brasil (2002) 

previsto a vigorar em 01/07/2005 de 106 UFC/mL, em conformidades com os 

resultados expostos no presente estudo, Tabela 4, se as amostras de leite cru 

forem enviadas ao laboratório no dia em que colhidas, o período máximo de 
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permanência dessas amostras armazenadas no laboratório à espera de análise 

pode ser de dez dias, cinco dias ou até quatro dias se adicionadas do 

conservante azidiol e armazenadas à temperatura mínima de 1,86ºC e máximo de 

4,26ºC, mínima de 6,40ºC e máximo de 8,33ºC ou mínimo de 12,10ºC e máximo 

de 14,53ºC, respectivamente (figuras 7, 8, 9 e 10). Mas considerando o limite de 

7,50 x 105 UFC/mL que vigora em 01/07/2008 recomenda-se que a partir do 2º 

intervalo de temperatura seja reduzido de um dia o período máximo de espera.  

Aparentemente, ocorreu algum tipo de contaminação no grupo 2 em 

Média e Baixa contagens bacteriana na temperatura de 1,86ºC a 4,26ºC (Figuras 

12 e 13), que pode ter tido origem no manejo laboratorial, sendo provável que 

tenha ocorrido por exposição ambiental já que as amostras foram abertas 

diariamente e ainda devido ao fato de que o experimento foi conduzido após os 

trabalhos de rotina do laboratório. Caso esta última hipótese seja verdadeira não 

há como explicar o motivo de ter ocorrido contaminação somente neste grupo. Em 

todo caso, fica claro que mesmo com contaminação por exposição ambiental 

houve eficiência de conservação proporcionada pelo azidiol nas amostras de leite 

com Média CBT até o quinto dia consecutivo na temperatura que variou de 1,86ºC 

a 4,26ºC. Esse período máximo de espera diminui para três e dois dias caso haja 

aumento na temperatura de refrigeração das amostras, para os intervalos 

térmicos de 6,40ºC a 8,33ºC e 12,10ºC a 14,53ºC, respectivamente. 

Contudo, mesmo com os ótimos resultados em termos de 

conservação de amostras de leite cru para CBT obtidos neste estudo, não se 

recomenda do ponto de vista da confiabilidade dos resultados que a amostra seja 

mantida estocada durante muito tempo antes da realização da análise. Assim, 

torna-se conveniente conhecer o efeito das condições de estocagem sobre a 

qualidade da amostra. Sabe-se que as amostras podem ser enviadas aos 

laboratórios em vésperas de feriados, podem ser transportadas em longos 

percursos sob condições adversas e pode ser também, que não seja possível a 

realização das análises por motivos variados já que a metodologia envolve 

aparelhos automatizados e eletro-eletrônicos. 

DOS SANTOS (2002) avaliando a influência da temperatura durante o 

transporte, na qualidade microbiológica do leite recebido por uma indústria de 

laticínios no planalto catarinense, registrou média de 18,35ºC para o transporte 
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em temperatura ambiente e 4,50ºC para o transporte sob refrigeração. O tempo 

médio de transporte da propriedade até a plataforma da indústria foi de 2 horas e 

30 minutos. O autor constatou média de mesófilos aeróbios de 7,27 log10 

UFC/mL nas amostras transportadas em temperatura ambiente e de 6,42 log10 

UFC/mL nas transportadas sob refrigeração, sendo a diferença entre as duas 

temperaturas de transporte de 7 vezes.  

Várias regiões de vocação leiteira apresentam grandes distâncias 

entre as propriedades rurais e os laboratórios oficiais que realizam as análises. 

Esses grandes percursos demandam tempo para o transporte das amostras de 

leite a um laboratório e podem interferir na refrigeração das amostras e 

consequentemente, nessas condições, o resultado não expressa a carga 

bacteriana inicial, ou seja proveniente do processo de obtenção e armazenamento 

do leite na propriedade rural. 

EM SANTOS & BERGMANN (2003) a média de contagem de 

coliformes totais nas amostras de leite cru transportadas em temperatura 

ambiente (média de 18,4ºC) foi de 5,07 log10 UFC/mL e nas refrigeradas (média 

de 4,5ºC) foi 4,07 log10 UFC/mL, sendo de 10 vezes a diferença entre as 

contagens obtidas nas duas temperaturas de transporte.  

Em amostras com CBT abaixo de 105 UFC/mL, limite de contagem 

bacteriana estabelecido em BRASIL (2002) previsto a vigorar em 01/07/2011, o 

período máximo de estocagem é de até três dias, dois dias ou apenas um dia 

após colhidas, se armazenadas dentro dos limites de temperatura de 1,86ºC a 

4,26ºC; 6,40ºC a 8,33ºC ou; 12,10ºC a 14,53ºC, respectivamente (Tabela 5 e 

Figuras 7, 8, 9 e 10). Essas informações são importantes mesmo que ainda não 

esteja vigorando o limite brasileiro referente a contagem menor que 105. Vale 

ressaltar que atualmente existem empresas do setor lácteo empregando o 

sistema de pagamento por qualidade, no qual a melhor remuneração ao produtor 

requer valores de contagem bacteriana inferiores a 5 x 104 UFC/mL. 

A faixa de temperatura que menos influenciou a CBT em função do 

tempo foi a que esteve dentro do limite mínimo de 1,86ºC e máximo de 4,26ºC. 

Quando a temperatura ultrapassa esse limite térmico máximo ocorre multiplicação 

bacteriana. Os resultados de CASSOLI et al. (2004) também revelaram que o 

tempo decorrido entre a colheita e análise da amostra de leite influenciou a CIB 
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em amostras de leite cru adicionadas de azidiol e armazenadas em temperatura 

de 22ºC. Nessa temperatura os autores observaram CIB de 2,63 x 105 

bactérias/mL apenas um dia depois de realizada a colheita da amostra, sendo 

significativamente maior (P<0,05) que a CIB de 1,41 x 105 bactérias/mL obtida 

das amostras do grupo controle em que a amostra de leite foi analisada assim 

que colhida. 

Em CASSOLI et al. (2004) as amostras de leite adicionadas de azidiol 

e mantidas em temperatura de 7ºC tiveram a média geral da CIB de 1,53 x 105 

bactérias/mL, ao longo dos sete dias. Os autores demonstraram que a CIB 

observada nessa temperatura foi estatisticamente semelhante (P>0,05) à obtida 

nas amostra do grupo controle, em que o leite foi analisado assim que colhido.  

Do mesmo modo que falhas na pasteurização comprometem a 

qualidade do leite, seja pelo sub ou super aquecimento, a conservação de 

amostras de leite cru para a determinação de CBT também está ligado a um 

“ótimo de temperatura”. CASSOLI et al. (2004) obteve CIB de 1,41 x 105 

bactérias/mL nas amostras do grupo controle e quando submeteram as amostras 

de leite a temperatura de 0ºC encontraram média geral da CIB de 1,13 x 105 

bactérias/mL, ocorrendo diferença significativa (P<0,05). 

De acordo com CASSOLI et al. (2004) quando as amostras de leite 

cru foram submetidas a temperatura de 0ºC iniciou-se o congelamento das 

mesmas e durante o processo de congelamento-descongelamento as bactérias 

podem ter sido injuriadas, fato esse que pode ter comprometido sua contagem 

precisa, pois segundo GUNASEKERA et al. (2000) um dos princípios da 

citometria de fluxo baseia-se na integridade das células a fim de que o corante 

brometo de etidio atue satisfatoriamente, e assim, proporcione sua melhor 

identificação. 

CASSOLI et al. (2004) aconselharam que, como o congelamento 

provoca uma diminuição da CIB, medidas devem ser adotadas para que isso não 

ocorra durante o transporte das amostras, a fim de evitar resultados mascarados. 

Dessa forma pode-se considerar que a conservação e o 

armazenamento das amostras de leite até o momento da análise é um ponto 

crítico de controle dentro do processo de monitoramento da qualidade do leite. 
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O protocolo de amostragem seguido pelos laboratórios que compõem 

a RBQL prevê para a realização da CBT a utilização de recipientes esterilizados 

para que não haja comprometimento dos resultados em virtude de prováveis 

contaminações. Todavia, os resultados do presente estudo demonstraram que 

não houve diferença significativa (P>0,05) entre a CBT resultante das amostras 

de leite conservadas com azidiol em que foram utilizados frascos esterilizados 

(grupos 2, 3 e 5) e a CBT oriunda das amostras conservadas com azidiol em que 

foram utilizados frascos re-utilizados (grupo 4), que foram previamente 

submetidos a uma rigorosa higienização e seleção. Desse modo, o re-

aproveitamento de frascos pode colaborar na redução do custo por análise. Mas 

cuidados devem ser tomados para a adoção desse procedimento, uma vez que 

por motivo de falha humana, podem ocorrer contaminações.  

A CBT obtida em amostras de leite conservadas com azidiol líquido 

(grupos 2, 3 e 4) foi estatisticamente semelhante a CBT observada nas amostras 

em que se utilizou o azidiol em comprimido (grupo 5). A forma de apresentação 

do azidiol, líquida ou em comprimido, não influenciou a CBT (P>0,05) como pode 

ser verificado nas Tabelas 1 e 2 ou nas Figuras 11, 12 e 13. Entretanto, a 

utilização do azidiol em comprimido pode facilitar o protocolo de amostragem por 

questão de quantidade, visto que na forma líquida a proporção é de uma gota 

para cada 10 ml de leite, tendo como volume de referência 40 ml de leite por 

amostra. Em nível de campo esse procedimento constitui num óbice à colheita da 

amostra. No caso da forma em comprimido adiciona-se única unidade em 40 mL 

de leite. A utilização do azidiol na forma de comprimido é conveniente, também, 

para facilitar a correta dosagem do conservante na amostra de leite. 

O melhor protocolo para a conservação de amostras de leite cru 

destinadas a CBT por citometria de fluxo, verificado quando da presença do 

azidiol associado ao armazenamento em temperatura de 1,86ºC a 4,26ºC 

(Figuras 11, 12 e 13), além de proporcionar o estabelecimento de um limite ideal 

de temperatura para a melhor atuação do azidiol, culminando em sua melhor 

eficiência na preservação das amostras de leite, também reforça a idéia de que 

para a manutenção da qualidade microbiológica do leite cru a baixa temperatura é 

essencial. Como relatado anteriormente, em temperaturas menores que 7ºC, se 

presentes, as bactérias psicrotróficas se desenvolvem, sendo assim, respaldando-
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se nas afirmações de GIGANTE (2004) e nos resultados de BUENO et al. (2004), 

a melhor condição para a manutenção da qualidade microbiológica do leite nos 

tanques de expansão está na combinação da baixa carga bacteriana inicial e 

baixa temperatura de armazenamento. 

Nos grupos de amostras de leite conservadas com Bronopol (grupo 6) 

houve nítido efeito bactericida (Figuras 1, 2, 3, 11, 12 e 13). A presença do 

Bronopol fez reduzir a CBT significativamente (P<0,05) em relação aos grupos de 

amostras de leite conservadas com azidiol, onde se constatou efeito 

bacteriostático. A redução da CBT proporcionada pela presença do bronopol nas 

amostras de leite em relação às amostras de leite conservadas azidiol foi 

observada durante os dez dias do experimento (Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5). 

As amostras conservadas com bronopol não coagularam, resistindo 

os dez dias do experimento, independente do nível de contaminação inicial. Mas 

algumas poucas foram descartadas pelo aumento excessivo de viscosidade. O 

Bronopol® possui largo espectro bactericida, sendo efetivo contra bactérias Gram-

positivo e Gram-negativo. Esse conservante é estável em meio ácido, possui 

propriedades bacteriostáticas e bactericidas e tem atividade contra fungos 

(CHEMICAL, 2004). 

Nas amostras com Alta CBT houve influência positiva e significativa 

(P<0,05) do aumento da temperatura e do tempo de estocagem ao efeito 

bactericida do Bronopol (Figuras 1, 2 e 3). Naquelas com Baixa e Média CBT, 

conservadas a 25ºC, houve acentuado crescimento bacteriano, mas inferior ao 

observado nas amostras conservadas com azidiol à mesma temperatura. Nas 

amostras de Baixa CBT (Tabela 5) em temperaturas de 1,86ºC a 14,53ºC o efeito 

do bronopol foi de bacteriostático, pois a CBT ficou estável durante dez dias, com 

valores muito próximos ao resultado da CBT do primeiro dia de análise (Figuras 3 

e 13), diferindo, entretanto, do verificado em Média e Alta contagens bacteriana, 

onde o efeito do bronopol foi nitidamente de bactericida (Figuras 1, 2, 11 e 12). O 

efeito bactericida pôde ser observado desde o primeiro dia de análise e foi 

aumentando em função do tempo, reduzindo sensivelmente a CBT.  

O conservante Bronopol é utilizado em amostras de leite destinadas a 

contagem de células somáticas (CCS) e também interfere na viabilidade das 

amostras no que tange ao longo período de estocagem. MEYER et al. (2002) 
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trabalhando com CCS constataram que amostras de leite com bronopol 

refrigeradas e congeladas tiveram redução linear, respectiva, de 0,01 e 0,006 

unidades logarítmicas da CCS por dia de estocagem. Já em amostras estocadas 

em temperatura controlada e temperatura variável (temperatura ambiente e 

aquecidas à 40ºC durante 4h/dia), a redução linear, respectiva, foi de 0,069 e 

0,226 por dia de estocagem. 

O Bronopol® possui efeito bactericida e esse fato inviabiliza sua 

utilização em amostras de leite destinadas a CBT. 
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7. CONCLUSÕES  
 

 

Diante dos resultados obtidos e de acordo com as condições de 

realização do presente estudo, pode-se concluir: 

 

 

7.1 O azidiol foi eficaz na conservação de amostras de leite cru destinadas a CBT, 

mas sua eficiência é dependente da temperatura de armazenamento da amostra 

 

7.1.1 A presença corante azul de bromofenol na formulação do azidiol 

não interfere de forma significativa na CBT. 

 

7.1.2 Temperaturas de armazenamento de amostras de leite cru 

destinadas a CBT de 1,86ºC a 4,26ºC são mais eficientes na 

preservação da amostra e temperaturas de aproximadamente 25ºC são 

inadequadas. 

 

 

7.2  A CBT é influenciada pelo tempo transcorrido entre a colheita da amostra e a 

análise laboratorial, considerando-se as diferentes temperaturas de 

armazenamento das amostras de leite cru 

 

7.2.1 A estocagem ou armazenamento de amostras de leite cru 

destinadas a CBT, realizada de forma inadequada pode proporcionar 

resultados imprecisos. 

 

7.2.2 O efeito do tempo sobre a CBT pode ser controlado 

eficientemente, se a temperatura de armazenamento variar de 1,86ºC a 

4,26ºC. 
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7.3 A forma de apresentação do azidiol, líquida ou em comprimido, não interfere 

de forma significativa na CBT 

 

 

7.4  O emprego de frascos re-utilizados, oriundos do protocolo de amostragem 

para CBT, submetidos a limpeza e sanitização, não interfere de forma significativa 

na CBT 

 

 

7.5 A CBT obtida nas amostras de leite cru conservadas com bronopol foi 

significativamente inferior àquela obtida nas amostras com azidiol. 

 

7.5.1 O efeito do bronopol sobre a CBT é influenciado pela temperatura 

 

7.5.2 O efeito conservante do bronopol em amostras de leite cru sobre 

a CBT pode variar conforme o nível de contaminação do leite 
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