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De tudo ficaram três coisas: 

 

 

A certeza de que estamos sempre começando; 

A certeza de que é preciso continuar; 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar; 

 

Portanto, devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo; 

Da queda um passo novo de dança; 

Do medo, uma escada; 

Do sonho, uma ponte; 

Da procura, um encontro. 
 
 

Fernando Pessoa 
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RESUMO 
 
Considerando que a produção de leite no Estado de Goiás vem passando por 
mudanças na cadeia produtiva que refletem diretamente no cenário nacional, 
estudos são necessários para obter informações sobre a qualidade do leite 
produzido nessa região. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a qualidade 
do leite cru refrigerado obtido na região Sudoeste do Estado de Goiás para 
verificar se a região atende às exigências estabelecidas pela Instrução Normativa 
nº 51 (IN 51) do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. As amostras 
de leite cru refrigerado foram obtidas diretamente de 10 tanques de expansão 
individuais localizados em propriedades leiteiras da região Sudoeste do Estado de 
Goiás, seguindo-se uma rota determinada pela indústria devidamente registrada 
no Serviço de Inspeção Federal. Após definida a rota, as coletas foram realizadas 
acompanhando o período de armazenamento do leite por zero, 24, 48 e 72 horas, 
perfazendo um total de 40 amostras. Para o tempo de estocagem de 24, 48 e 72 
horas as amostras eram coletadas após a ordenha diária. A contagem de células 
somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT) e composição centesimal 
foram realizadas no Laboratório de Qualidade do Leite (LQL) do Centro de 
Pesquisa em Alimentos (CPA) da Escola de Veterinária da Universidade Federal 
de Goiás, as análises microbiológicas e resíduos de antibióticos, foram realizadas 
no Laboratório de Microbiologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Rio Verde. Para verificar o Índice de CMP as amostras foram enviadas ao 
Laboratório de Físico-Química do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Goiás. A CCS foi realizada através de 
citometria de fluxo pelo equipamento Fossomatic 5000 BasicÒ. A composição 
centesimal foi determinada através da absorção diferencial de ondas 
infravermelhas utilizando-se o equipamento Milkoscan 4000Ò. A CBT foi realizada 
por meio do equipamento Bactoscan FCÒ, cuja análise baseia-se na citometria de 
fluxo. A análise de resíduos de antibióticos foi realizado em todas as amostras 
através do DELVOTEST® SP. Foi realizada a contagem padrão em placas de 
microrganismos psicrotróficos viáveis, contagem padrão em placas de 
microrganismos psicrotróficos proteolíticos, contagem de Pseudomonas spp, 
acidez titulável e o índice de CMP. As análises estatísticas foram realizadas de 
acordo com o pacote estatístico R utilizando-se os procedimentos para a 
estatística descritiva, sendo os resultados comparados com os valores permitidos 
pela legislação brasileira e procedimentos para modelos de regressão. Os valores 
encontrados para a CCS e composição centesimal atendem aos padrões exigidos 
pela IN 51 com projeção para julho de 2008. A CBT apresentou valores muito 
elevados o que ressalta a necessidade de boas práticas na obtenção e 
conservação do leite cru refrigerado. Não foi detectada a presença de resíduos de 
antibióticos nas amostras analisadas. Foi possível concluir que a temperatura do 
leite cru refrigerado ao longo do tempo de armazenamento não influenciou para 
os parâmetros avaliados. A acidez titulável atende aos padrões exigidos pela 
Instrução Normativa nº 51/2002. A média das contagens de microrganismos 
psicrotróficos, psicrotróficos proteolíticos e Pseudomonas spp foi alta devido 
provavelmente a falta de higiene das instalações e utensílios utilizados na 
ordenha e armazenamento do leite, e estes não apresentaram interação com o 
índice de CMP. Embora tenha sido observada a presença de CMP em algumas 
amostras de leite cru. O leite cru refrigerado tem assegurado, mediante a 
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legislação brasileira, o armazenamento por até 48 horas, recomendando-se como 
ideal a estocagem por até 24 horas a temperaturas abaixo de 7ºC. Sendo o 
armazenamento por curtos períodos (até 48 horas) um fator limitante em algumas 
regiões brasileiras, pois o difícil acesso à propriedade rural (estradas ruins) e o 
pequeno volume de leite produzido diariamente, faz com que a Indústria imponha 
normas próprias para a coleta granelizada, excedendo, portanto, o tempo de 
coleta permitido pela legislação. Por outro lado, o produtor de leite necessita 
adequar-se às políticas leiteiras implantadas pelas indústrias para manter-se na 
atividade. Os governos municipais, estaduais e federais devem oferecer melhores 
condições para o tráfego de caminhões, a fim de permitir maior segurança e 
rapidez no escoamento da produção. 
 
Palavras-chave: qualidade do leite, leite cru refrigerado, microorganismos 

psicrotroficos.



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A produção de leite no Brasil está distribuída de maneira heterogênea 

com relação ao processo produtivo. Os produtores especializados investem em 

tecnologia e diferenciam seu produto, recebendo pelo volume produzido e pela 

qualidade alcançada. Esses produtores se concentram em bacias leiteiras 

tradicionais nos Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Com a modernização da atividade leiteira no Brasil, nas últimas 

décadas, houve redução do número de produtores e principalmente da 

quantidade de vacas ordenhadas. Sendo possível perceber uma maior 

conscientização daqueles que permaneceram na atividade leiteira, devido à 

necessidade de implantação de melhorias no processo produtivo.  

O Brasil possui um grande potencial para competir no mercado 

externo, visto que os custos de produção brasileiros estão entre os mais baixos 

do mundo, mas a sanidade dos rebanhos e a qualidade do leite poderão 

constituir-se em barreiras impostas pelos países importadores, caso não haja 

mudanças rápidas na cadeia como um todo (DÜRR, 2005). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2007), no terceiro trimestre de 2007, o estado de Minas Gerais apresentou uma 

produção de 1.199.801 mil litros de leite, o Rio Grande do Sul uma média de 

702.299 mil litros de leite e o estado de São Paulo captou 560.893 mil litros. O 

estado de Goiás que figurava como segundo maior produtor de leite do país em 

2005, em 2007 encontra-se em quarto lugar, com uma produção média de 

494.889 mil litros de leite, a frente dos estados do Paraná e Santa Catarina com 

produções de 382.209 mil litros e 294.478 mil litros, respectivamente. 

Em Goiás nota-se que as áreas de maior produção leiteira estão 

localizadas nas regiões Sul e Centro goiano. Somente essas duas regiões são 

responsáveis por quase 80% da produção do leite do Estado. É nestas regiões 

que são encontrados rebanhos com maior aptidão leiteira, melhores condições de 

manejo e condições mais adequadas de alimentação. As demais são regiões com 

maior tradição em pecuária de corte. 

Embora em Goiás existam rebanhos especializados, a produção ainda 

está aquém do esperado, sendo que na região Sudoeste Goiana é comum 
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algumas propriedades apresentarem rebanho com genética predominantemente 

zebuína onde os animais são mantidos apenas no regime de pastejo, com pouca 

ou nenhuma tecnificação. O uso de ordenha mecânica ainda é incipiente se 

comparado aos Estados da região Sul e Sudeste.  

No estado de Goiás o processo de resfriamento/granelização do leite 

na propriedade vem ocorrendo de forma intensa. Devido à entrada em vigor, em 

julho de 2002, das normas que proíbem o transporte e a comercialização do leite 

cru, não refrigerado, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os produtores e as 

indústrias goianas têm buscado se adequar a essa nova realidade. Atualmente, 

em Goiás, cerca de 80% do leite formal já está granelizado e, em alguns 

municípios do Estado, esse percentual chega próximo de 100% (NOVAES, 2007). 

Para que ocorram mudanças na produção de leite no Estado, é 

necessário que Indústrias e Órgãos responsáveis pela fiscalização atuem de 

forma mais significativa junto aos produtores de leite. 

A busca pela qualidade tem mudado o nível de tecnologia nas 

unidades de produção, promovendo o uso de ordenha mecânica e tanques de 

resfriamento, estimulando a adoção do pagamento pela qualidade, baseando-se 

na contagem bacteriana total (CBT), avaliação da composição centesimal, 

contagem de células somáticas (CCS) e volume da produção além das técnicas 

convencionais de plataforma.  

A indústria laticinista tem interesse na avaliação da matéria-prima, para 

implementar o pagamento por qualidade de leite aos produtores e expandir a área 

de controle sanitário do rebanho nacional, tanto pela exigência do consumidor 

quanto pela restrição que ela representa, caso o País queira aumentar a 

exportação de derivados lácteos. A adequação às normas internacionais, a 

certificação da qualidade, a sobrevivência em um mercado competitivo e maior 

nível de exigência dos consumidores têm levado à valorização do controle de 

qualidade.  

Mediante a legislação, no sistema de coleta a granel, os tanques de 

refrigeração por expansão direta devem ser dimensionados de forma tal que 

permitam a refrigeração do leite à temperatura igual ou inferior a 4ºC, no período 

máximo de três horas após o término da ordenha. A temperatura máxima de 

conservação do leite é de 7ºC na propriedade rural. O tempo transcorrido entre a 
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ordenha e o recebimento do leite no estabelecimento industrial, que irá beneficiá-

lo, deve ser de, no máximo, 48 horas, recomendado como ideal um período não 

superior a 24 horas. Posteriormente, o leite refrigerado é coletado e transportado 

em caminhões providos de tanques isotérmicos até à indústria. Entretanto, alguns 

aspectos do processo de granelização são preocupantes, como a utilização de 

tanques de refrigeração coletivos, o tempo de refrigeração e a temperatura 

máxima do leite na propriedade rural. 

O controle da qualidade do leite inicia-se na propriedade rural desde a 

aquisição e manutenção de animais saudáveis assim como o manejo higiênico e 

sanitário adequados. Na industrialização, distribuição e comercialização são 

inúmeros os cuidados a serem tomados, devendo-se fazer um esforço integrado 

e conjunto para garantir a qualidade do produto final. 

Os programas de melhoria da qualidade do leite foram implantados, 

com o objetivo de criar subsídios para que a matéria-prima não cause problemas 

de saúde pública. E em várias partes do mundo o leite contaminado vem 

causando sérios riscos à saúde da população. 

A qualidade do leite sinaliza ao produtor a saúde do rebanho e a 

higiene na exploração leiteira. Observando-se os cuidados necessários, 

certamente o retorno será traduzido em maior produtividade e lucros com a 

atividade. 

A alta CCS afeta a composição do leite e a vida de prateleira dos 

derivados lácteos, causando prejuízos à indústria. A CCS é de grande importância 

na avaliação do nível de mastite subclínica, na estimativa das perdas de produção 

de leite e na indicação da qualidade do leite produzido na fazenda. 

Estudos revelam que a alta CCS resulta em diminuição da vida de 

prateleira do leite pasteurizado, afetando negativamente a qualidade sensorial 

(SANTOS et al., 2003). COONEY et al. (2000) afirmam que o alto nível de CCS 

pode ter efeito negativo sobre a produção de queijos de alta qualidade. 

Alcançar níveis de CBT e CCS adequados permitem que o produtor 

aumente a receita com o mesmo volume de produção. 

O pagamento pela qualidade é um instrumento empregado pelas 

indústrias para incentivar o produtor a investir em cuidados que resultem em 

melhor qualidade do produto. Esses programas têm constituído em ferramentas 
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importantes na motivação de produtores. Os incentivos variam entre as indústrias, 

porém indicadores, como a CBT, a CCS, a ausência de resíduos de antibióticos 

ou de fraude por adição de água e soro, prevalecem.  

A refrigeração por períodos prolongados, na fonte de produção ou na 

indústria, também pode comprometer a qualidade do leite cru, considerando a 

possibilidade de seleção de bactérias psicrotróficas proteolíticas, sendo 

necessário investimentos contínuos em boas práticas para prevenção da 

contaminação e do crescimento microbiano na cadeia produtiva do leite para 

reduzir problemas tecnológicos e econômicos na indústria de laticínios (PINTO et 

al., 2006). 

O leite produzido sob condições adequadas de higiene e refrigerado a 

temperaturas iguais ou inferiores a 4ºC, apresenta baixa contagem de 

psicrotróficos (COUSIN, 1982).  

O crescimento de bactérias psicrotróficas à temperatura de refrigeração 

é caracterizado por uma fase de adaptação ou latência, chamada fase lag, em 

que a taxa de crescimento é insignificante. A duração desta fase varia muito em 

função da temperatura em que o leite é mantido, ela é mais longa em 

temperaturas mais baixas (FOSTER, 1965). Segundo ARCURI, (2003), após esta 

fase há uma fase logarítmica também longa e lenta, sendo que as proteases e 

lipases são produzidas principalmente no final da fase exponencial e na fase 

estacionária de crescimento, a sua síntese é maior em temperatura inferior à 

temperatura ótima de crescimento. Essas enzimas, não apresentam sítio de 

clivagem específico e hidrolisam, preferencialmente, a k-caseína, podendo 

também agir sobre as αs1 e β-caseínas (SØRHAUG & STEPANIAK, 1997). As 

proteases produzidas por bactérias psicrotróficas agem sobre a caseína de forma 

semelhante a quimosina, liberando o caseinomacropeptídeo (CMP), porém 

apresentam menor especificidade (DATTA & DEETH, 2001). 

FOX (1989) relata que as bactérias psicrotróficas, aparentemente, não 

são significativas quanto à proteólise a menos que a população exceda 106 

UFC/mL. 

Um dos métodos utilizados para monitorar a ação coagulante é a 

determinação do CMP por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), 

sendo um método analítico quantitativo de detecção de soro em leite. A CLAE 
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ocupa um lugar de destaque devido a facilidade em efetuar a separação, 

identificação e quantificação dos componentes químicos (COLLINS et al., 1997). 

Os problemas resultantes do crescimento de bactérias psicrotróficas no 

leite cru são prevenidos pela redução dos níveis de contaminação inicial por meio 

de higiene adequada na ordenha, limpeza e sanitização de equipamentos e do 

tanque de refrigeração, através do rápido resfriamento do leite após a ordenha e 

manutenção da temperatura baixa até o momento do processamento térmico e 

pela estocagem por um tempo não muito longo. Existe uma necessidade da 

conscientização do produtor e das indústrias com relação a medidas higiênico-

sanitárias bem como na estocagem do leite, visando um produto compatível com 

a legislação. 

Considerando que a produção de leite no Estado de Goiás vem 

passando por mudanças na cadeia produtiva que refletem diretamente no cenário 

nacional, estudos são necessários para obter informações sobre a qualidade do 

leite produzido nessa região. 
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CAPÍTULO 2 – QUALIDADE DO LEITE CRU REFRIGERADO DA REGIÃO 
SUDOESTE DO ESTADO DE GOIÁS COM BASE NA 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 51 

 
RESUMO 
O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a qualidade do leite cru refrigerado 
obtido na região Sudoeste do Estado de Goiás para verificar se a região atende 
às exigências estabelecidas pela Instrução Normativa nº 51 (IN 51) do Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento. As amostras de leite cru refrigerado 
foram obtidas diretamente de 10 tanques de expansão individuais localizados em 
propriedades leiteiras da região Sudoeste do Estado de Goiás, seguindo-se uma 
rota determinada pela indústria devidamente registrada no Serviço de Inspeção 
Federal. Após definida a rota, as coletas foram realizadas acompanhando o 
período de armazenamento do leite por zero, 24, 48 e 72 horas, perfazendo um 
total de 40 amostras. As análises foram realizadas no Laboratório de Qualidade 
do Leite (LQL) do Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) da Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Goiás, no período de janeiro a fevereiro 
de 2008. A análise de células somáticas (CCS) foi realizada através de citometria 
de fluxo pelo equipamento Fossomatic 5000 BasicÒ. A composição centesimal foi 
determinada através da absorção diferencial de ondas infravermelhas utilizando-
se o equipamento Milkoscan 4000Ò. A contagem bacteriana total (CBT) foi 
realizada por meio do equipamento Bactoscan FCÒ, cuja análise baseia-se na 
citometria de fluxo. A análise de resíduos de antibióticos foi realizado em todas as 
amostras através do DELVOTEST® SP. As análises estatísticas foram realizadas 
de acordo com o pacote estatístico R utilizando-se os procedimentos para a 
estatística descritiva, sendo os resultados comparados com os valores permitidos 
pela legislação brasileira. Os valores encontrados para a CCS e composição 
centesimal atendem aos padrões exigidos pela IN 51 com projeção para julho de 
2008. A CBT apresentou valores muito elevados o que ressalta a necessidade de 
boas práticas na obtenção e conservação do leite cru refrigerado. Não foi 
detectada a presença de resíduos de antibióticos nas amostras analisadas. 
 
Palavras-chave: análises eletrônicas; composição centesimal; leite a granel; 
temperatura; tempo de estocagem. 
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QUALITY OF THE COOLED RAW MILK OF THE SOUTHWESTERN REGION 
OF THE GOIÁS STATE, BRAZIL ON THE BASIS OF THE NORMATIVE 

INSTRUCTION Nº 51 
 
ABSTRACT 
The objective of the present research was to evaluate the quality of cooled raw 
milk in the Southwestern region of the Goiás State, Brazil. Cooled raw milk 
samples they had been gotten of ten tanks of expansion in properties of the 
Southwestern region of the Goiás State, following a route determined for the 
industry. The collections had been carried through following the milk storage for 
zero, 24, 48 and 72 hours, being the total of 40 samples. The analysis had been 
carried through in the Laboratório de Qualidade do Leite of the Centro de 
Pesquisa em Alimentos of the Escola de Veterinária of the Universidade Federal 
de Goiás, in the period of january the february of 2008. The analysis of somatic 
cells (SCC) was carried through by flow cytometry in the equipment Fossomatic 
5000 BasicÒ. The centesimal composition was determined through the 
distinguishing absorption of infra red waves using the Milkoscan equipment 
4000Ò. Total bacterial count was carried through by Bactoscan FCÒ. The 
detention of antibiotic residues was carried through DELVOTEST® SP. The 
statistical analysis had been carried through in statistical package R through the 
procedure for descriptive statistics, the results had been compared with the values 
allowed for the brazilian legislation. The values of SCC and centesimal 
composition take care of to the standards demanded for IN 51 for July of 2008. 
The values of TBC had been raised. Did not have presence of antibiotic residues. 
 
Key-words: electronic analysis; centesimal composition; bulk milk; temperature; 
storage time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pela qualidade na cadeia produtiva do leite no Brasil fez com 

que a Instrução Normativa nº 51/2002 (IN 51) do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2002) estabelecesse condições e requisitos 

mínimos de higiene-sanitária para a obtenção e coleta da matéria-prima, fixando 

os níveis de qualidade do leite, como requisitos físicos, químicos, microbiológicos, 

resíduos químicos e contagem de células somáticas (CCS). 

Todos os requisitos são de extrema importância, principalmente a CCS, 

pois de acordo com FONSECA & SANTOS (2000), este é um fator que afeta 

diretamente a qualidade do leite, causando perdas irreparáveis a produtores e à 

indústria, já que afeta de forma direta a composição do leite e diminui o tempo de 

vida de prateleira dos derivados lácteos.  

Diante dos critérios estabelecidos pela IN 51, os níveis máximos de 

CCS estipulados são de 1,0 x 106 CS/mL até 1/07/2008. A partir desta data, irá 

vigorar o limite máximo de 7,5 x 105 CS/mL até chegar no limite de 4,0 x 105 

CS/mL, a partir de 1/07/2011, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Nos Estados Unidos e Europa, a CCS dos tanques de refrigeração é 

extensivamente usada para monitorar a mastite e a qualidade do leite, e constitui-

se na ferramenta mais importante no controle de qualidade (RENEAU & 

PACKARD, 1991), sendo utilizada como critério determinante no preço ou 

rejeição do leite. O limite legal para CCS em tanques de expansão nos Estados 

Unidos é de 7,5 x 105 CS/mL, no Canadá o limite é de 5,0 x 105 CS/mL, na Nova 

Zelândia, Austrália e Europa o limite é de 4,0 x 105 CS/mL. No entanto, estudos 

estão sendo realizados para reduzir o limite nos Estados Unidos e Canadá para 

4,0 x 105 CS/mL e, na Nova Zelândia para 3,0 x 105 CS/mL (SMITH & HOGAN, 

1998).  

Quanto à  CBT, atualmente o máximo permitido é de 1,0 x 106 UFC/mL 

nos dias atuais nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, devendo baixar, a partir 

de 1/07/2008, para 7,5 x 105 UFC/mL e, até 1/01/2011 atingir a contagem de 1,0 x 

105 UFC/mL. 

A temperatura adequada de manutenção do leite nas propriedades 

rurais é de 4ºC, pois os tanques de expansão dispõem de funcionamento 
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automático que refrigeram o leite a essa temperatura ou menos em um período 

máximo de três horas após a ordenha. A legislação permite a manutenção do leite 

cru nas propriedades rurais até a temperatura máxima de 7ºC. 

As indústrias da região Sudoeste do estado de Goiás tem enfrentado 

problemas de logística no transporte granelizado do leite, sendo necessárias 

adequações constantes das rotas para a coleta. O difícil acesso às propriedades 

rurais devido às más condições de conservação das estradas, em especial no 

período chuvoso, dificultam a coleta do leite cru refrigerado. Este problema 

merece uma atenção especial por parte dos órgãos públicos, indústrias e 

produtores, para que seja solucionado.  

Um outro fato a ser descrito é a pequena produção de leite em algumas 

propriedades, tornando difícil a programação da coleta no período de até 48 horas 

como é o recomendado pela legislação, sendo observado tempos de 

armazenamento superiores a esse. O período recomendando como ideal seria 

aquele não superior a 24 horas. O leite que apresentar qualquer anormalidade ou 

não estiver refrigerado até a temperatura máxima admitida não deve ser coletado 

a granel. 

Como as bactérias se alimentam dos componentes do leite, uma alta 

contagem pode causar prejuízos tanto para as indústrias, como para os 

produtores e principalmente para os consumidores. As bactérias podem causar 

alterações na gordura, proteína e carboidratos podendo tornar o leite impróprio 

para o consumo e industrialização, sendo necessário que os serviços oficiais ou 

privados de assistência técnica, juntamente com os produtores, executem um 

trabalho profilático através de práticas de higiene e controle sanitário do rebanho.  

Considerando estes aspectos o presente estudo teve por objetivo 

identificar a qualidade do leite cru refrigerado obtido na região Sudoeste do 

estado de Goiás, atendendo às exigências da IN 51.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras foram obtidas de tanques de expansão localizados na 

região Sudoeste do estado de Goiás entre os meses de janeiro a fevereiro de 

2008. As análises foram realizadas no Laboratório de Qualidade do Leite do 

Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

2.1 Coleta das amostras 

 

As amostras de leite cru refrigerado foram obtidas diretamente de 10 

tanques de expansão individuais localizados em propriedades leiteiras da região 

Sudoeste do estado de Goiás, seguindo-se uma rota determinada pela indústria 

devidamente registrada no Serviço de Inspeção Federal. 

Após definida a rota, as coletas foram realizadas acompanhando-se o 

período de armazenamento do leite na propriedade que foi de zero, 24, 48 e 72 

horas, perfazendo um total de 40 amostras. A coleta do leite para a realização das 

análises do tempo de estocagem de 24, 48 e 72 horas eram obtidas após a 

mistura da ordenha do dia.  

As amostras foram coletadas após a homogeneização por um período 

de cinco minutos, através de agitação mecânica programada no próprio tanque. A 

temperatura do leite foi aferida no momento da coleta com termômetro calibrado 

de graduação variando de –10ºC a 110ºC.  

 

2.2 Análises laboratoriais 

 

2.2.1 Contagem de células somáticas  

 

A CCS do leite cru refrigerado foi realizada no equipamento Fossomatic 

5000 BasicÒ (Foss Electric A/S. Hillerod, Denmark), cujo princípio analítico 

baseia-se na citometria de fluxo. Uma alíquota da amostra foi pipetada 

automaticamente para o interior do equipamento e misturada aos reagentes. As 

membranas das células somáticas se romperam, permitindo a coloração do DNA 
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pelo brometo de etídio. O equipamento dispõe de uma lâmpada halógena que 

emite raios de luz azul que ao incidirem sobre o DNA corado, provocam a 

emissão de pulsos de luz vermelha. Estes pulsos são ampliados e contados por 

um foto-multiplicador e o resultado  expresso em CS/mL (Foss Electric A/S. 

Hillerod, Denmark). 

 

2.2.2 Composição centesimal 

 

A composição centesimal (gordura, proteína, lactose e extrato seco 

desengordurado) foi determinada através da absorção diferencial de ondas 

infravermelhas pelos componentes do leite utilizando-se o equipamento Milkoscan 

4000Ò (Foss Electric A/S. Hillerod, Denmark). As amostras foram previamente 

aquecidas em banho-maria, a temperatura de 40ºC por 15 minutos para 

dissolução da gordura. 

Após ser automaticamente pipetada para o interior do equipamento, 

uma alíquota da amostra foi exposta a radiação infravermelha que possibilitou a 

determinação da concentração de cada componente. O processo para quantificar 

os componentes requer a medida e o uso de dois comprimentos de onda: 

referência e leitura. Para cada componente, as amostras são irradiadas no 

comprimento de onda de referência e no comprimento de onda da leitura. O 

equipamento emite um feixe de luz de radiação infravermelha que é colhida por 

um detector. Os sinais de pulso são detectados e por meio de uma placa são 

convertidos em concentração percentual do componente específico por meio da 

integração do equipamento, software e gerenciador. O resultado final foi 

automaticamente calculado, comparando as medidas de referência com as 

obtidas na amostra (Foss Electric A/S. Hillerod, Denmark).  

 

2.2.3 Contagem bacteriana total  

 

A CBT foi realizada por meio do equipamento Bactoscan FCÒ (Foss 

Eletric A/S. Hillerod, Denmark), cujo princípio analítico baseia-se na citometria de 

fluxo que consiste na medição de características celulares, quando estas se 

encontram suspensas em meio fluido. O leite e as células bacterianas em 
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suspensão são injetados em um capilar devidamente acoplado a um sistema 

óptico. Sobre o capilar, incidirá continuamente um feixe de laser que atingirá cada 

DNA da célula bacteriana corado por brometo de etídio. A radiação emitida por 

essas células é captada pelo sistema óptico e, posteriormente, transformada em 

pulsos elétricos pelo sistema eletrônico. Este por sua vez é transformado em 

UFC/mL e relacionado ao volume analisado (Foss Electric A/S. Hillerod, 

Denmark).   

 

2.2.4 Resíduos de antibióticos 

 

O diagnóstico para a detecção de resíduos de antibióticos foi realizado 

em todas as amostras através do DELVOTEST® SP – NT/SP MINI - NT, cujo 

princípio é a inibição do crescimento microbiano (inibição do Bacillus 

stearotermophilus var. Cadolactis). É um teste rápido que permite detectar 

qualitativamente a presença de antibióticos no leite (para penicilina – G 1 - 2 

ng/mL,  sulfadiazina 25 – 50 ng/mL). 

A realização do DELVOTEST® SP – NT/SP MINI - NT , deve ser de 

acordo com as instruções do fabricante (DSM Food Specialties – Dairy 

Ingredients), isto é: colocar 0,1 mL de leite nas ampolas contendo Bacillus 

stearotermophilus, incubar  esse conjunto, juntamente com o meio de cultivo, que 

incorpora um indicador de pH, a temperatura de 64ºC por 3 horas em banho-

maria. Interpretação dos resultados: a ausência de mudança de cor do indicador 

(cor roxa) mostra que o Bacillus stearotermophilus não se multiplicou devido à 

presença de inibidores e o resultado é positivo. A mudança parcial da coloração 

indica um resultado suspeito e a viragem total de roxo para amarelo indica a 

negatividade da prova, isto é, a amostra está livre de inibidores e o Bacillus 

stearotermophilus  se proliferou causando acidificação da amostra. 

 

2.3 Análise estatística 

 

As análises foram realizadas de acordo com o pacote estatístico R 

(2005), utilizando-se os procedimentos para a estatística descritiva, sendo os 

resultados comparados com os valores permitidos pela legislação brasileira 
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(BRASIL, 2002). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Contagem de células somáticas  

 

As amostras de leite cru refrigerado estocadas em tanques de 

expansão na região Sudoeste do estado de Goiás atendem aos padrões 

estabelecidos para a CCS (Tabela 1) exigidos pela legislação brasileira (BRASIL, 

2002) para os valores que entram em vigor a partir de julho de 2008 que será de 

até 750 mil CS/mL para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nos tempos de 

armazenamento de zero (526 mil CS/mL) e 24 horas (527 mil CS/mL) o desvio 

padrão foi maior que a média. MACHADO et al., (2000) observaram fato 

semelhante a esse devido a grande variabilidade de CCS em tanques de 

rebanhos brasileiros.  

A CCS é uma ferramenta de considerável importância para avaliar as 

condições sanitárias de obtenção do leite. MACHADO et al. (2000) ao avaliarem a 

qualidade do leite cru refrigerado de tanques de expansão no Brasil, constataram 

que o leite com CCS mais elevada resultou em maior porcentagem de gordura, 

menor de proteína e lactose e igual de sólidos totais. BUENO et al. (2005) relatam 

que a elevação da CCS no estado de Goiás está relacionada à redução das 

concentrações de proteína, lactose e sólidos totais. 

 
TABELA 1 – Resultados médios e desvio padrão da CCS durante o tempo de 

armazenamento do leite cru refrigerado na região Sudoeste do 
estado de Goiás no período de janeiro a fevereiro de 2008.  

 

Tempo de 
armazenamento 

(horas) 

CCS  
(x 1000 CS/mL) 

Desvio Padrão  
(x 1000 CS/mL) 

0 526 685 

24 527 654 

48 407 371 

72 411 329 

 

Para os tempos de armazenamento de 48 e 72 horas os resultados da 

CCS foram de 407 mil CS/mL e 411 mil CS/mL, respectivamente. De acordo com 

MACHADO et al. (2000), as mudanças significativas nas concentrações dos 
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componentes do leite ocorreram a partir de 1.000 mil CS/mL para gordura e 500 

mil CS/mL para proteína e lactose. Estes pesquisadores avaliando a CCS do leite 

de tanques de rebanhos brasileiros, no período de dezembro de 1996 a julho de 

1998, encontraram média de 505 mil CS/mL, sendo o desvio padrão maior que a 

média. Na presente pesquisa para os tempos de armazenamento de 48 e 72 

horas, a média foi inferior aos resultados destes pesquisadores e o desvio padrão 

foi menor que a média. 

Esses resultados demonstram a importância da determinação da CCS 

como parâmetro de avaliação da qualidade do leite, pois elevadas CCS indicam 

prejuízos à composição físico-química do leite, determinando menores 

rendimentos industriais e alterações sensoriais em algumas circunstâncias 

(BARBANO, 1993). 

REIS et al. (2007) relatam a importância da padronização da coleta do 

leite e a influência do tipo de ordenha sobre os constituintes físico-químicos e a 

CCS do leite. Segundo SPENCER (2000), o manejo de ordenha pode 

indiretamente alterar a CCS de um animal ou do rebanho. 

 

3.2 Composição centesimal 

 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados obtidos para os teores de 

gordura, proteína total, lactose e extrato seco desengordurado (ESD) em 

amostras de leite cru refrigerado obtidas em tanques de expansão localizados na 

região Sudoeste do estado de Goiás. De acordo com BRASIL (2002), o teor 

mínimo de proteína, gordura e ESD deve ser de 2,9; 3,0 e 8,4 g/100g de leite, 

respectivamente. A legislação brasileira não estipula valores mínimos para o teor 

de lactose. 

Para os tempos de armazenamento de zero, 24, 48 e 72 horas os 

teores médios de gordura foram de 3,79; 4,07; 3,81 e 3,82 g/100g 

respectivamente. SANTOS et al. (2007), avaliando a atividade lipolítica do leite 

cru, obtiveram médias de gordura de 2,88 e 3% para leite com baixa CCS (126 mil 

CS/mL) e alta CCS (1.150 mil CS/mL), respectivamente. Os valores médios da 

presente pesquisa superam os resultados observados por estes pesquisadores. 

Resultados semelhantes aos deste estudo foram observados por BUENO et al. 
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(2005) que avaliaram a relação da CCS com a composição centesimal do leite cru 

no estado de Goiás, constatando valores entre 3,71 a 3,75% de gordura. 

 

TABELA 2 – Resultados médios e desvio padrão do teor de gordura, proteína, 
lactose e ESD durante o tempo de armazenamento do leite cru 
refrigerado na região Sudoeste do estado de Goiás, no período de 
janeiro a fevereiro de 2008.  

 

Tempo de 
armazenamento 

(horas) 

Gordura 
(g/100 g) 

Proteína 
(g/100 g) 

Lactose 
(g/100 g) 

ESD 
(g/100 g) 

0 3,79 (0,61) 3,22 (0,18) 4,41 (0,21) 8,64 (0,30) 
24 4,07 (1,03) 3,25 (0,18) 4,41 (0,19) 8,67 (0,30) 
48 3,81 (0,57) 3,22 (0,19) 4,39 (0,16) 8,62 (0,27) 
72 3,82 (0,57) 3,23 (0,19) 4,37 (0,17) 8,60 (0,27) 

 

MUNRO et al. (1984) não encontraram diferenças no teor de gordura de 

amostras de leite que apresentavam CCS entre 250 mil e 500 mil CS/mL. PICININ 

(2003), avaliando 31 propriedades leiteiras na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, demonstrou que quanto maior a CCS, menores os teores de gordura e 

EST do leite.  

O teor de proteína resultou em valores médios de 3,22; 3,25; 3,22 e 

3,23 g/100g nos respectivos tempos de armazenamento de zero, 24, 48 e 72 

horas. Resultado semelhante foi obtido por PEREIRA et al. (1999), que 

verificaram concentração de proteína de 3,34% no leite com CCS acima de 283 

mil CS/mL e 3,26% com CCS abaixo desse limite. Na pesquisa realizada por 

BUENO et al. (2005), o resultado médio de proteína com CCS ≤ 200 mil CS/mL foi 

de 3,35% e > 1.000 mil CS/mL o valor médio foi de 3,18%. Na pesquisa realizada 

por SANTOS et al. (2007) os resultados médios para o teor de proteína foram de 

2,92 e 2,99% para leite com baixa e alta CCS, respectivamente, o que difere do 

presente estudo e dos demais pesquisadores citados. 

No armazenamento do leite cru refrigerado por zero, 24, 48 e 72 horas, 

os teores médios de lactose foram de 4,41; 4,41; 4,39 e 4,37 g/100 g, 

respectivamente. Avaliando o leite cru tipo C produzido na região Agreste do 

estado de Pernambuco, LIMA et al. (2006), obtiveram resultados médios de 

lactose de 4,47 e 4,33% para ordenha manual e mecânica, respectivamente, 

sendo estes resultados semelhantes aos da presente pesquisa. O resultado 
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obtido por BUENO et al. (2005) foi de 4,49% de lactose para rebanhos do estado 

de Goiás, sendo o resultado do presente estudo inferior ao observado por este 

autor. 

KITCHEN (1981) relata que níveis de lactose inferiores a 4,69 podem 

ser indicativos de mastite no rebanho. Dados da literatura revelam ainda que a 

redução dos valores de parâmetros físico-químicos como caseína, lactose e 

gordura comprometem diretamente o rendimento industrial, principalmente em 

relação à fabricação de queijos, chegando a uma queda de até 5% na produção, 

além de prolongar o tempo de coagulação, firmeza do coágulo, expulsão do soro 

e taxa de desenvolvimento da acidez (MUNRO et al., 1984). Todos esses fatores 

interferem diretamente na qualidade do produto final, diminuindo seu valor 

nutritivo, além de interferir no valor pago por litro de leite, uma vez que esses 

parâmetros são utilizados para bonificar o produtor no sistema de pagamento por 

qualidade, o que não vem ocorrendo na região Sudoeste.  

O ESD do leite cru refrigerado foi de 8,64; 8,67; 8,62 e 8,60 g/100g nos 

tempos de armazenamento de zero, 24, 48 e 72 horas, respectivamente. Os 

resultados obtidos por MARTINS et al. (2007), para os sistemas de produção 

especializado, semi-especializado, e não especializado foram de 8,41; 8,37 e 

8,24%, respectivamente. O resultado encontrado por LIMA et al. (2006) foi de 

8,29% sendo esses valores inferiores aos observados na presente pesquisa. 

Os teores médios de ESD, proteína e gordura na presente pesquisa 

foram superiores aos valores mínimos estabelecidos pela IN 51 (BRASIL, 2002). 

A composição centesimal do leite pode ser influenciada pela raça do animal, 

manejo, clima, nutrição entre outros fatores. 

 

3.3 Contagem bacteriana total 

 

De acordo com a IN 51 a contagem padrão em placas (CPP) deve ser 

de 1,0 x 106 UFC/mL, até 01/072008, a partir desta data, o limite será de 7,5 x 105 

UFC/mL. Em 01/07/2011 o limite máximo será de 3,0 x 105 UFC/mL. A legislação 

brasileira admite a CBT como parâmetro de avaliação da qualidade do leite cru 

refrigerado. 

A CBT do leite cru refrigerado apresentou desvio padrão maior que a 
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média da contagem (tabela 3). Nos tempos de armazenamento de zero, 24, 48 e 

72 horas a CBT foi de 5,3 x 106; 9,8 x 105; 2,5 x 106 e 4,3 x 106 UFC/mL, 

respectivamente. LIMA et al. (2006) estudando o leite cru tipo C produzido na 

região Agreste do estado de Pernambuco encontraram resultados médios de 3,2 

x 108 e 1,6 x 107 UFC/mL para ordenha manual e mecânica, sendo esses valores 

superiores aos obtidos no presente estudo.  

 
TABELA 3 – Resultados médios e desvio padrão da CBT durante o tempo de 

armazenamento do leite cru refrigerado na região Sudoeste do 
estado de Goiás, no período de janeiro a fevereiro de 2008.  

 

Tempo de 
armazenamento (horas) 

CBT  
(x 1000 UFC/mL) 

Desvio padrão 
(x 1000 UFC/mL) 

0 5300 15000 
24 980 1800 
48 2500 5200 
72 4300 8100 

 

Esta análise determinou a carga bacteriana total do leite e evidenciou a 

baixa qualidade microbiológica do mesmo nesta região, o que demonstra a falta 

de orientação por parte dos órgãos oficiais e indústria para com os produtores no 

quesito higiene. Foi possível observar no presente estudo a falta de informação e 

qualificação dos ordenhadores os quais possuem uma vaga idéia de “higiene” 

assim como a qualidade dos utensílios utilizados (baldes e coadores) para a 

realização da ordenha. 

É crescente a necessidade de trabalhos envolvendo a qualidade do 

leite, mesmo para produtores com baixo nível de modernização, principalmente 

visando ao aumento do rendimento na fabricação de queijos.  

Porém, o tempo de permanência e a temperatura de refrigeração do 

leite cru refrigerado na propriedade rural não estão sendo observados pelas 

indústrias no momento da coleta a granel. O produtor deve ser comunicado 

quando o leite apresentar anormalidades, não devendo ser coletado a granel 

como tem ocorrido. 

Os produtores necessitam canalizar esforços na melhoria das 

condições higiênicas durante a ordenha e o armazenamento do leite in natura e 

na refrigeração rápida a temperatura de 4ºC, para reduzir os níveis de 

contaminação microbiana e atender ao padrão definido para 2008. 



 21 
 

3.4 Resíduos de antibióticos 

 

Nas 40 (100%) amostras avaliadas não foi observada a presença de 

resíduos de antibióticos. 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 respeitar os limites máximos de resíduos previstos na 

Instrução Normativa 42 (BRASIL, 1999). 

TETZNER & BENEDETTI (2005) estudando a prevalência de resíduos de 

antibióticos em amostras de leite cru na região do Triângulo Mineiro relataram que 

das sete amostras de leite positivas na análise de resíduos de antibióticos, 

71,43% eram provenientes de ordenha mecânica balde ao pé e 28,57% eram de 

ordenha mecânica circuito fechado. Além disso, todas as amostras de leite 

oriundas de ordenha manual eram negativas para análise de resíduos de 

antibióticos, evidenciando que nem sempre a tecnificação resulta em um leite de 

melhor qualidade. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Os valores encontrados para a CCS, gordura, proteína total e ESD 

atendem aos padrões exigidos pela Instrução Normativa nº 51 para julho de 2008. 

A CBT apresentou valores muito elevados o que evidencia a 

necessidade de adição de boas práticas na obtenção do leite cru refrigerado.  

Não foi detectada presença de resíduos de antibióticos nas amostras 

analisadas. 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO SOBRE 
PARÂMETROS DE QUALIDADE DO LEITE CRU 
REFRIGERADO COLETADO NA REGIÃO SUDOESTE DO 
ESTADO DE GOIÁS 

 
RESUMO 
O objetivo da pesquisa foi avaliar a presença de microrganismos psicrotróficos e 
psicrotróficos proteolíticos e o índice de caseinomacropeptídeo (CMP) em 
amostras de leite cru refrigerado coletadas na região Sudoeste do Estado de 
Goiás. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Microbiologia do Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Rio Verde – GO, no período de janeiro a fevereiro 
de 2008. Para verificar o Índice de CMP as amostras foram enviadas ao 
Laboratório de Físico-Química do Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de 
Veterinária da Universidade Federal de Goiás. As amostras de leite cru 
refrigerado foram obtidas diretamente de 10 tanques de expansão individuais 
localizados em propriedades leiteiras da região Sudoeste do Estado de Goiás, 
seguindo-se uma rota determinada pela indústria devidamente registrada no 
Serviço de Inspeção Federal. Após definida a rota, as coletas foram realizadas 
com zero, 24, 48 e 72 horas de armazenamento, perfazendo um total de 40 
amostras. Foi realizada a contagem padrão em placas de microrganismos 
psicrotróficos viáveis, contagem padrão em placas de microrganismos 
psicrotróficos proteolíticos, contagem de Pseudomonas spp, acidez titulável e o 
índice de CMP. As análises foram realizadas de acordo com o pacote estatístico 
R (2005) utilizando-se os procedimentos para modelos de regressão. Conforme 
as condições em que foi realizada a presente pesquisa foi possível concluir que a 
temperatura do leite cru refrigerado ao longo do tempo de armazenamento não 
influenciou para os parâmetros avaliados. A acidez titulável atende aos padrões 
exigidos pela Instrução Normativa nº 51/2002. A média das contagens de 
microrganismos psicrotróficos, psicrotróficos proteolíticos e Pseudomonas spp foi 
alta devido provavelmente a falta de higiene das instalações e utensílios utilizados 
na ordenha e armazenamento do leite, e estes não apresentaram interação com o 
índice de CMP. Embora tenha sido observada a presença de CMP em algumas 
amostras de leite cru refrigerado o leite produzido nesta região atende aos 
padrões exigidos pela Legislação Brasileira. 
 
Palavras-chave: leite in natura; proteólise; refrigeração; tempo de estocagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 26 
 

STUDY OF THE STORAGE TIME ON PARAMETERS OF QUALITY OF 
COOLED RAW MILK COLLECTED IN THE SOUTHWESTERN REGION 

OF THE GOIÁS STATE 
 
ABSTRACT 
The objective of the research was to evaluate the presence of psycrotrophics and 
psycrotrophics proteolytics and caseinmacropeptide (CMP) in samples of cooled 
raw milk collected in the Southwestern region of the Goiás State, Brazil. The 
research was carried through in the Laboratório de Microbiologia of the Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde – GO, in the period of January 
the February of 2008. To verify the CMP the samples had been sent to the 
Laboratório de Físico-Química of the Centro de Pesquisa em Alimentos of the 
Escola de Veterinária of the Universidade Federal de Goiás. The cooled raw milk 
samples had been gotten of ten tanks of expansion located in properties of the 
Southwestern region of the Goiás State. The collections had been with zero, 24, 
48 and 72 hours of storage, being a total of 40 samples. Was carried through the 
count standard in plates of viable psycrotrophics, psycrotrophics proteolytics, 
Pseudomonas spp, titratable acidity and CMP.  The analysis had been carried 
through in statistical package R (2005) using the procedures for regression 
models. The temperature of cooled raw milk to the long of the storage time did not 
influence for the evaluated parameters. The titratable acidity is in accordance with 
the Normative Instruction nº 51/2002. The average of the count of psycrotrophics, 
psycrotrophics proteolytics and Pseudomonas spp high had the lack of hygiene of 
the installations and utensils used in milking. 
 
Key-word: raw milk; proteolysis; refrigeration; storage time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No estado de Goiás o processo de granelização do leite na propriedade 

rural tem ocorrido de forma intensa. Devido a entrada em vigor, a partir de 

primeiro de julho de 2002, das normas que proíbem a comercialização e o 

transporte do leite cru, não refrigerado, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

do País, os produtores e as indústrias goianas têm buscado se adequar a essa 

nova realidade. Atualmente, cerca de 80% do leite já está granelizado. Em alguns 

municípios do Estado esse percentual já chega próximo de 100% (NOVAES, 

2007). 

Como a qualidade do leite tem sido amplamente estudada por vários 

pesquisadores com o intuito de obter informações sobre as alterações provocadas 

pelo armazenamento do leite cru refrigerado, os microrganismos mesofílicos 

deixaram de ser um problema para as indústrias. Com a manutenção do leite in 

natura em baixas temperaturas por períodos prolongados, os microrganismos 

psicrotróficos e psicrotróficos proteolíticos que comprometem a qualidade do leite, 

passaram a ser amplamente estudados.  

As alterações ocorridas no leite são provocadas por proteases que 

podem tornar o leite instável ao calor, resultando em coagulação durante a 

pasteurização, geleificação do leite UAT, sabor amargo em queijos e baixo 

rendimento na produção de derivados lácteos. Portanto, se o leite cru é submetido 

a períodos de estocagem longos, sob refrigeração, o controle de psicrotróficos na 

matéria-prima pode ser mais importante do que o realizado após o 

processamento. 

O estado de Goiás possui grande potencial para competir no mercado 

lácteo, onde o custo de produção é aparentemente baixo, devido ao clima tropical 

que favorece à produção de forragens, mas a sanidade do rebanho, a diversidade 

genética, a qualidade intrínseca do leite, a água utilizada nas propriedades e as 

condições das estradas são barreiras impostas para a melhoria da qualidade do 

leite cru refrigerado. 

Quanto ao produtor de leite da região Sudoeste do estado de Goiás, 

pode-se dizer que em sua maioria são pouco especializados. As indústrias são 

registradas no Serviço de Inspeção Federal, porém falta um elo de orientação do 
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governo para com a indústria e desta para com o produtor. 

Um grande problema que tem sido observado no armazenamento 

refrigerado do leite que afeta diretamente a qualidade do mesmo é a formação de 

biofilmes na parede do tanque, fato este que compromete ainda mais a qualidade, 

se o produtor não higienizar e nem sanitizar o tanque de expansão de maneira 

correta. Isso é muito comum principalmente quando o momento da ordenha 

coincide com a coleta do leite pela indústria. Devido à falta de informações, o 

produtor realiza apenas um enxágüe do tanque, problema este que pode ser 

agravado se a qualidade da água de lavagem não for adequada. 

Observa-se frequentemente a presença de sujidades no leite como 

pêlos e moscas pelo fato de muitas vezes não haver uma coagem adequada ou 

até mesmo quando isto ocorre o coador usado não é adequadamente higienizado. 

 No período chuvoso a qualidade fica ainda mais comprometida, pois 

em algumas propriedades rurais os currais não são cobertos, realizando-se a 

ordenha sob a chuva, na presença de barro e fezes dos animais, afetando 

diretamente a qualidade do leite. 

Devido à falta de treinamento especializado do transportador, o 

momento da coleta do leite na propriedade rural é também crucial para se 

estabelecer a qualidade do leite recebido pela indústria. De maneira geral, a 

decisão da “qualidade do leite” é verificada pelo transportador através de 

determinada análise in loco, o que nem sempre são realizadas.   

Se considerado que no momento da coleta pode ocorrer falha na 

interpretação dos resultados proporcionados pela prova do alizarol, quando 

realizada, o leite coletado deste tanque de expansão poderá comprometer a 

qualidade do leite já acondicionado no caminhão tanque. 

Com a refrigeração do leite e os cuidados citados acima, o consumidor 

passará a ter um produto de melhor qualidade e o produtor conseguirá reduzir 

perdas consideráveis como rejeição de leite ácido pela usina, além de receber 

bonificação pela melhor qualidade gerando também uma economia no gasto de 

energia pela indústria, uma vez que o leite já chega refrigerado. 

De acordo com BRASIL, (2002) pelo preconizado pela Instrução 

Normativa 51/2002 (IN 51), no sistema de coleta a granel, os tanques de 

refrigeração por expansão direta devem ser dimensionados de forma que 
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permitam a refrigeração do leite à temperatura igual ou inferior a 4ºC, no período 

máximo de três horas após o término da ordenha. A temperatura máxima de 

conservação do leite é de 7ºC, na propriedade rural, e de 10ºC, no 

estabelecimento processador.  

A IN 51 estabelece ainda que o tempo transcorrido entre a ordenha e o 

recebimento do leite na indústria deve ser de, no máximo, 48 horas, recomendado 

como ideal um período não superior a 24 horas. Posteriormente, o leite 

refrigerado é coletado e transportado em caminhões providos de tanques 

isotérmicos. Entretanto, isso não tem ocorrido em algumas propriedades e foi 

possível observar que a coleta ocorre a cada quatro dias ou mais, pois as 

estradas dificultam a coleta do leite na propriedade rural. 

A granelização do leite traz benefícios para o produtor e para a 

indústria. Porém, a técnica de estocagem do leite sob baixas temperaturas por si 

só não garante a qualidade do leite, É sabido que leite de qualidade inadequada 

resultará em derivados lácteos com baixa qualidade.  

Para favorecer a qualidade do leite cru refrigerado devem ser tomadas 

medidas preventivas como higiene adequada na ordenha, limpeza e sanitização 

dos equipamentos de ordenha, do tanque de refrigeração, resfriamento do leite 

logo após a ordenha e manutenção da temperatura baixa até o momento do 

processamento térmico e a estocagem do leite por um tempo não muito longo, 

para não favorecer a multiplicação de microrganismos psicrotróficos. 

Dentre os microrganismos psicrotróficos, o gênero Pseudomonas spp 

representa as bactérias deterioradoras predominantes no leite cru refrigerado, 

particularmente Pseudomonas fluorescens. Segundo MUIR (1996), no leite recém 

obtido, Pseudomonas spp, está presente em torno de 10% da microbiota total, 

mas, em leite mantido sob refrigeração por período prolongado, essas bactérias 

tem predominância sobre as demais espécies tanto em leite in natura como no 

beneficiado. 

Em princípio, os microrganismos psicrotróficos são os responsáveis 

pela produção de proteases e lípases termoestáveis, causando significativos 

prejuízos na cadeia láctea. Mas, a atividade proteolítica no leite pode ser 

procedente de enzimas originárias das células somáticas (SANTOS & FONSECA, 

2003). A principal protease existente é a plasmina que é encontrada, juntamente, 
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com o seu precursor inativo (plasminogênio) sendo considerada a principal 

enzima responsável pela atividade proteolítica no leite normal (ALBENZIO et al., 

2004). A enzima degrada as frações , s1, e s2 da molécula de caseína, sendo 

que esta atividade aumenta com a ocorrência da mastite. 

As proteases produzidas por bactérias psicrotróficas agem sobre a 

caseína de forma semelhante à quimosina, liberando o caseinomacropeptídeo 

(CMP), porém apresentam menor especificidade (DATTA & DEETH, 2001). 

Para FOX (1989), as bactérias psicrotróficas, aparentemente, não são 

significativas quanto à proteólise a menos que a população exceda 106UFC/mL. 

Os microrganismos psicrotróficos evidenciam atividades bioquímicas mesmo em 

temperaturas próximas a 0ºC (THOMAS & THOMAS, 1973; COUSIN, 1982).  

Um dos métodos utilizados para monitorar a ação proteolítica é a 

determinação do CMP por CLAE, sendo um método analítico quantitativo de 

detecção de soro em leite. 

O CMP é um peptídeo heterogêneo de 64 aminoácidos, formado pela 

clivagem da caseína, por ação da quimosina durante a produção de queijos. A 

enzima ocasiona a ruptura do enlace PHE105-MET106, da ĸ-caseína, provocando a 

desestabilização e desnaturação das micelas de caseína, levando a formação de 

dois peptídeos, um deles composto pelos resíduos de aminoácidos 1 a 105, 

chamado de para-ĸ-caseína e que permanece nas micelas de caseína e o outro 

formado pelos resíduos 106 a 169, que, por carrear todos os açúcares da ĸ-

caseína, é conhecido como glicomacropeptídeo (NAKANO & OZIMEK, 2000). 

A CLAE ocupa um lugar de destaque para análise pela sua facilidade 

em efetuar a separação, identificação e quantificação das espécies químicas. É 

um método físico-químico de separação de componentes de uma mistura, 

realizada através da distribuição destes componentes entre duas fases, que estão 

em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária enquanto a outra se 

move através dela. Durante a passagem da fase móvel sobre a fase estacionária, 

os componentes da mistura são distribuídos entre as duas fases, de tal forma que 

cada um dos componentes é seletivamente retido pela fase estacionária, 

resultando em migrações diferenciais destes conjuntos (COLLINS et al., 1997). 

Considerando a possibilidade de alterações provocadas pelo 

armazenamento do leite cru refrigerado por longos períodos, o objetivo dessa 
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pesquisa foi avaliar a presença de microrganismos psicrotróficos, psicrotróficos 

proteolíticos e o índice de CMP em amostras de leite cru coletadas na região 

Sudoeste do estado de Goiás. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Microbiologia de Alimentos 

do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde – GO. Para verificar o 

Índice de CMP, as amostras foram enviadas ao Laboratório de Físico-Química do 

Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

2.1 Coleta das amostras 

 

As amostras de leite cru refrigerado foram obtidas diretamente de 10 

tanques de expansão individuais localizados em propriedades leiteiras da região 

Sudoeste do estado de Goiás no período de janeiro a fevereiro de 2008, 

seguindo-se uma rota determinada pela indústria devidamente registrada no 

Serviço de Inspeção Federal. 

Após definida a rota, as coletas foram realizadas acompanhando-se o 

período de armazenamento do leite no tanque de expansão, que deveria ser de, 

no máximo, 48 horas, entretanto, o leite ficava armazenado por um período de até 

72 horas, sendo obtido amostras de zero, 24, 48 e 72 horas de estocagem, 

perfazendo um total de 40 amostras. Para o tempo de estocagem de 24, 48 e 72 

horas as amostras eram coletadas após a ordenha diária. 

As amostras foram coletadas em frascos esterilizados, após a 

homogeneização do leite cru refrigerado, por um período de cinco minutos, 

através de agitação mecânica programada no próprio tanque e acondicionadas 

em caixa isotérmica contendo gelo e enviadas para o laboratório. A temperatura 

do leite foi aferida no momento da coleta com termômetro calibrado de graduação 

variando de -10ºC a 110ºC. No momento da análise, a temperatura estava ao 

redor de 4ºC. 
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2.2 Análises laboratoriais 

 

2.2.1 Contagem padrão em placas de microrganismos psicrotróficos viáveis 

 

Foram preparadas as diluições pipetando-se, assepticamente, 25 mL 

da amostra, e transferindo para um frasco tipo Erlenmeyer contendo 225 mL de 

água peptonada (0,1%) esterilizada (diluição 10-1). A partir desta diluição, foram 

preparadas diluições decimais até 10-6, empregando-se o mesmo diluente. Uma 

vez diluídas, foi adicionado 1 mL das diluições em placas de Petri (15x100) 

esterilizadas, em duplicata, e adicionados de 15 a 17 mL de ágar padrão para 

contagem fundido e resfriado a 45ºC e homogeneizada (APHA, 2001). Após a 

solidificação do ágar em temperatura ambiente, as placas foram incubadas 

invertidas a 7ºC durante 10 dias (MARSHALL,1992). As contagens foram 

realizadas em contador de colônias, em placas contendo entre 25 a 250 UFC. 

Para calcular o número de UFC/mL da amostra, foi multiplicado o número de 

colônias, em cada placa, pelo inverso da diluição inoculada. 

 

2.2.2 Contagem padrão em placas de microrganismos psicrotróficos 

proteolíticos  

 

Foram preparadas as diluições pipetando-se, assepticamente, 25 mL 

da amostra, e transferindo para um frasco tipo Erlenmeyer contendo 225 mL de 

água peptonada (0,1%) esterilizada (diluição 10-1). A partir desta diluição, foram 

preparadas diluições decimais até 10-6, empregando-se o mesmo diluente. 

Após a realização das diluições decimais, foi adicionado 1 mL das 

diluições em placas de Petri esterilizadas e adicionados de 15 a 17 mL de ágar 

leite (agar padrão acrescido de 10% de leite em pó desnatado reconstituído a 

10%) preparado recentemente, fundido e resfriado a 45ºC . As placas foram 

incubadas em duplicata, a 21ºC durante 72 horas (MARSHALL, 1992).  

As colônias de microrganismos proteolíticos apresentam-se rodeadas 

por uma zona clara como resultado da conversão da caseína em compostos 

nitrogenados solúveis. Como o meio é opaco, utiliza-se um precipitante químico 

(ácido acético 10%) para detectar a proteólise e assim confirmar se as zonas 
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claras são causadas por proteólise ou pela formação de ácidos devido à 

fermentação de carboidratos. Efetuou-se a contagem de colônias que possuíam 

halo transparente ao redor e calculou-se o número de UFC/mL da amostra 

multiplicando o número de colônias, em cada placa, pelo inverso da diluição. 

 

2.2.3 Contagem de Pseudomonas spp 

 

Foram preparadas as diluições pipetando-se, assepticamente, 25 mL 

da amostra, e transferindo para um frasco tipo Erlenmeyer contendo 225 mL de 

água peptonada (0,1%) esterilizada (diluição 10-1). A partir desta diluição, foram 

preparadas diluições decimais até 10-6, empregando-se o mesmo diluente. 

Após a realização das diluições decimais, foi adicionado 0,1 mL das 

diluições em placas de Petri esterilizadas e adicionados de 15 a 17 mL de 

Pseudomonas Agar Base adicionado de 5 mL de glicerol. As amostras foram 

inoculadas em duplicata no meio de cultura, espalhadas com alça de Drigalski, 

sendo imediatamente incubadas a temperatura de 28ºC por 48 horas. Ao fim 

desse período, foi feita a leitura e interpretação (KING et al., 1954). 

 

2.2.4 Acidez titulável  

 

Foi transferido 10mL da amostra para béquer, adicionando-se em 

seguida 4 a 5 gotas da solução de fenolftaleína (1%) e feita a titulação com 

solução de hidróxido de sódio (0,1 N), até aparecimento de coloração rósea 

persistente por aproximadamente 30 segundos (BRASIL, 1981).  

 

2.2.5 Índice de caseinomacropeptídeo 

 

Para a determinação do teor de soro mediante a técnica da 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) foi feita uma curva padrão de 

CMP utilizando-se leite genuíno, de procedência conhecida e um padrão de CMP 

da marca SIGMA ALDRICH. Para o seu preparo, o leite foi adulterado com soro 

de leite de composição padrão, nas proporções de 15, 30, 50, 75 e 100 mg/L, de 

acordo com recomendado pela metodologia oficial. Para o preparo da amostra 
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para análise, 22 mL de leite foram tratados com 10 mL da solução de ácido 

tricloroacético (TCA) a 24%, seguindo-se incubação a 25ºC por 60 minutos em 

banho-maria, em repouso. Após este período, realizaram-se duas filtrações, a 

primeira em filtro qualitativo (papel de filtro Whatman nº 40), descartando-se 

aproximadamente 5 mL do filtrado, e a segunda em filtro MILLIPORE de 0,45 μm. 

A determinação cromatográfica foi realizada com a injeção de 20 μL do 

filtrado no cromatógrafo (GILSON 118 UV/VIS) operando em vazão de 1 mL/min 

e a detecção em um detector UV/VIS, em comprimento de onda de 205 nm, com 

a linha de base já devidamente estabilizada. 

A corrida cromatográfica foi realizada em aparelho de cromatografia 

líquida de alta eficiência (GILSON), com uma bomba isocrática (GILSON 306), 

com injetor automático ASTED-XL da marca GILSON e looping de 200 μL e 

coluna Zorbax GF-250 Bioséries da Agilent de 9 mm de diâmetro interno por 250 

mm de comprimento. A fase estacionária da coluna era composta por partículas 

esféricas de sílica, modificadas na superfície por zircônio estabilizado, enquanto 

que a fase ligada era composta por monocamada molecular hidrofílica com 

diâmetro de poro de 150 Å. A solução da fase móvel usada na separação foi um 

padrão fosfato com pH 6. 

Foi construído um gráfico de porcentagem de soro “versus” a 

intensidade do sinal do detector, ou altura do pico, calculando-se a equação da 

reta de regressão, sendo aceitos valores de r ≥ 0,95. Foi realizada a comparação 

do cromatograma da amostra com o padrão. Em seguida, identificou-se o pico 

com o mesmo tempo de retenção do soro, calculando-se a porcentagem de soro 

na amostra, por interpolação da leitura do sinal na reta de regressão do leite 

adicionado de soro. Segundo BRASIL (2006), a prova é considerada positiva 

quando o índice de CMP for superior a 30 mg/L. Abaixo desse valor, o leite 

poderá ser destinado ao abastecimento direto. 

 

2.3 Análise estatística 

 

 As análises foram realizadas de acordo com o pacote estatístico R 

(2005), utilizando-se os procedimentos para modelos de regressão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Temperatura de armazenamento 

 

Não houve interação entre a temperatura de armazenamento e os 

parâmetros avaliados, mesmo quando estas temperaturas apresentavam-se mais 

elevadas.  

No tempo de armazenamento de zero horas, a média da temperatura 

foi de 14,5ºC. Esse resultado mais elevado foi devido ao curto espaço de tempo 

entre ordenha e resfriamento, logo que o leite era estocado no tanque de 

expansão. Com 24, 48 e 72 horas de armazenamento a média das temperaturas 

foi de 5,5; 5,2 e 5,4ºC, respectivamente. Portanto, as temperaturas no tanque de 

expansão estavam de acordo com o permitido pela legislação que é de até 7ºC na 

propriedade rural, considerando como ideal temperaturas abaixo de 4ºC. 

Segundo MUIR (1996), quanto maior o tempo de estocagem do leite 

em temperaturas de 7ºC apresentando alta contagem inicial de microrganismos, 

maiores serão as possibilidades de alterações no produto final (leite pasteurizado, 

leite ultra pasteurizado e queijos), pela ação de microrganismos psicrotróficos, 

com o predomínio do gênero Pseudomonas spp. 

Em grande parte das propriedades leiteiras, a temperatura de 

refrigeração do leite cru está na faixa de 5 a 10ºC, contribuindo para a 

multiplicação de microrganismos psicrotróficos, o que resulta na queda de 

qualidade do leite e derivados (SANTOS & FONSECA, 2001). 

 

3.2 Microrganismos psicrotróficos 

 

Os resultados médios da contagem de microrganismos psicrotróficos 

(figura 1) em amostras de leite cru refrigerado foram de 2,4 x 106, 6,5 x 105, 6,7 x 

105 e 2,1 x 106 UFC/mL durante o tempo de armazenamento de zero, 24, 48 e 72 

horas, respectivamente. 

No presente estudo, 17,5% (7) das amostras analisadas apresentaram 

contagem de microrganismos psicrotróficos superiores a 106 UFC/mL. 

Porcentagens mais elevadas foram observadas por SANTOS & FONSECA 
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(2003), que encontraram em 90% das amostras de leite cru refrigerado contagens 

de psicrotróficos superiores a 106 UFC/mL. FERRÃO & CARDOSO (2003) 

também observaram contagens superiores que 106 UFC/mL em 40% das 

amostras de leite cru refrigerado, porém não determinaram o tempo de 

armazenamento.  De acordo com CROMIE (1992), a redução do rendimento na 

fabricação de queijos ocorre quando a contagem de psicrotróficos excede a 106 

UFC/mL de leite.  
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FIGURA 1 – Resultados médios da contagem de microrganismos psicrotróficos 
durante o tempo de armazenamento do leite cru refrigerado na 
região Sudoeste do estado de Goiás, no período de janeiro a 
fevereiro de 2008.  

 
A contagem de microrganismos psicrotróficos no leite cru refrigerado, 

no tempo de estocagem de zero horas variou de 3,3 x 103 a 2,2 x 107 UFC/mL. 

Para o tempo de estocagem de 24 horas, os resultados variaram de 3,0 x 104 a 

3,6 x 106 UFC/mL. Com 48 horas de estocagem, a variação observada foi de 7,0 x 

103 a 4,0 x 106 UFC/mL. Para as 72 horas de estocagem, os resultados foram de 

2,0 x 103 a 1,5 x 107 UFC/mL. De acordo com PINTO et al. (2006), a contagem de 

microrganismos psicrotróficos no leite cru refrigerado em amostras coletadas de 

tanques individuais da região da Zona da Mata Mineira variou de 2,0 x 102 a 1,0 x 

107 UFC/mL, sendo estes valores inferiores aos resultados médios observados na 

presente pesquisa.  

Valores superiores aos observados nesta pesquisa foram obtidos por 
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VIDAL-MARTINS et al. (2005) que verificaram que a média da população de 

microrganismos psicrotróficos em leite cru variou de 4,4 x 107
 a 2,0 x 109

 UFC/mL. 

No estudo realizado em municípios do Sudoeste da Bahia, os pesquisadores 

FERRÃO & CARDOSO (2003) verificaram que a presença de microrganismos 

psicrotróficos no leite cru granelizado variou de < 104 a 3,6 x 106 UFC/mL. 

Em uma das amostras no tempo de armazenamento de zero horas a 

contagem observada foi de 2,2 x 107 UFC/mL com uma acidez titulável de 0,26 g 

de ácido lático/100 mL de leite, o que levou os resultados a apresentarem uma 

regressão quadrática, diferente dos resultados observados para a contagem de 

psicrotróficos proteolíticos (figura 2) que resultou em uma regressão linear. 

Supõe-se que o produtor rural ao observar que o leite seria monitorado por até 72 

horas, ou fraudou o leite com a adição de neutralizantes da acidez ou descartou o 

leite obtido, pois a acidez titulável voltou aos valores normais (0,18 g de ácido 

lático/100 mL) após 24 horas de estocagem. 

Em todas as propriedades estudadas nesta pesquisa, a água de 

higienização dos equipamentos e utensílios não recebia qualquer tipo de 

tratamento. Também foi observado que os tetos e úberes dos animais não eram 

higienizados. COUSIN (1982) encontrou a partir de swabs de tetos e úberes após 

a desinfecção, um grande número de psicrotróficos. Grande parte dos 

microrganismos psicrotróficos encontrados no leite e derivados, são provenientes 

do solo, água, ar, poeira, vegetação e fezes (SHAH, 1994).  

Os microrganismos presentes no leite cru têm influência das estações 

do ano, das práticas de produção e manuseio na propriedade rural, localização 

geográfica, temperatura de armazenamento do leite e distância do transporte 

entre a propriedade rural e o local de beneficiamento (SILVEIRA et al., 2000). 

A elevada população de microrganismos psicrotróficos presentes no 

leite cru torna-se um fato preocupante, pois muito embora a grande maioria seja 

destruída pela pasteurização (com exceção das bactérias termorresistentes), tal 

grupo possui a capacidade de produzir enzimas lipolíticas e proteolíticas 

termorresistentes, que mantém sua atividade após a pasteurização ou mesmo 

após o tratamento UAT (ROSSI JÚNIOR et al., 2006). 
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3.3 Microrganismos psicrotróficos proteolíticos 

 

A contagem de microrganismos psicrotróficos proteolíticos (figura 2) em 

amostras de leite cru refrigerado obtidas diretamente de tanques de expansão de 

propriedades rurais da região Sudoeste do estado de Goiás foi crescente (R2 = 

0,94) durante o tempo de armazenamento. Os resultados variaram de 1,0 x 102 a 

4,4 x 105 UFC/mL com média de 1,2 x 105 UFC/mL quando o tempo de 

estocagem foi de zero horas. Com 24 horas de armazenamento, os resultados 

variaram de 2,9 x 104 a 7,1 x 105 UFC/mL, sendo a média de 1,8 x 105 UFC/mL. 

Os resultados apresentados quando o tempo de armazenamento foi de 48 horas 

variaram de 2,7 x 104 a 1,5 x 106 UFC/mL e média da contagem de psicrotróficos 

de 3,4 x 105 UFC/mL. Para o tempo de armazenamento de 72 horas os valores 

obtidos foram de 1,5 x 104 a 1,9 x 106 UFC/mL, sendo a média de 3,8 x 105 

UFC/mL.  
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FIGURA 2 – Resultados médios da contagem de microrganismos psicrotróficos 
proteolíticos durante o tempo de armazenamento do leite cru 
refrigerado na região Sudoeste do estado de Goiás, no período de 
janeiro a fevereiro de 2008. 

 
De acordo com PINTO et al. (2006), a contagem de microrganismos 

psicrotróficos proteolíticos variou de 5,0 x 101
 a 1,2 x 106

 UFC/mL, sendo esses 

resultados inferiores aos apresentados na presente pesquisa. Das 40 amostras 

avaliadas em 7,5% (3 amostras) destas a contagem de microrganismos 
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psicrotróficos proteolíticos foi superior a 106 UFC/mL. 

Alguns problemas relacionados à qualidade dos produtos lácteos 

como: alteração de sabor e aroma do leite, perda de consistência e geleificação 

ao longo da vida comercial do leite UAT, podem estar associados à ação de 

proteases e lipases de origem bacteriana (ROSSI JÚNIOR et al., 2006). 

De acordo com SØRHAUG & STEPANIAK (1997), as bactérias 

psicrotróficas proteolíticas são produtoras de proteases termorresistentes e 

constituem a maior causa de deterioração de amostras de leite cru refrigerado. 

 
3.4 Pseudomonas spp 

 

As espécies de Pseudomonas representam os agentes mais 

importantes de deterioração do leite conservado por período prolongado a baixas 

temperaturas. 

Segundo MUIR (1996), no leite recém ordenhado, Pseudomonas spp 

está presente em torno de 10% da microbiota total, mas, em leite mantido sob 

refrigeração, essas bactérias têm predominância sobre as demais espécies 

presentes, seja no leite in natura ou no beneficiado. 

Não houve interação entre a contagem de Pseudomonas spp e a 

temperatura de refrigeração nas amostras de leite cru refrigerado durante o 

período de armazenamento. As contagens variaram de 3,4 x 102 a 1,1 x 105 

UFC/mL, com média de 2,2 x 104 UFC/mL com zero horas de armazenamento. 

Para o tempo de armazenamento de 24 horas, as contagens foram de 9,0 x 103 a 

2,5 x 105 UFC/mL com média de 5,8 x 104 UFC/mL. Quando o leite foi mantido na 

propriedade rural por um período de 48 horas, as contagens de Pseudomonas 

spp., variaram de 7,4 x 102 a 9,0 x 104 UFC/mL, com média de 3,2 x 104 UFC/mL. 

Para as 72 horas de armazenamento do leite cru na propriedade rural, os valores 

foram de 1,0 x 101 a 6,0 x 105 UFC/mL sendo a média de 9,5 x 104 UFC/mL.  

De acordo com PINTO et al. (2006) a contagem de Pseudomonas spp. 

variou de 1,0 x 101 a 3,8 x 106 UFC/mL, sendo que a média da contagem foi de 

2,8 x 105 UFC/mL, porém os pesquisadores relatam que a estocagem foi por um 

período de aproximadamente 48 horas, resultados esses superiores aos 

observados na presente pesquisa que foram estudados em tempo de 
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armazenamento de até 72 horas. 

Acredita-se que a média da contagem de Pseudomonas spp., no 

presente estudo esteja relacionada com a qualidade da água que era proveniente 

de poços ou nascentes, e em nenhum dos casos foi observado tratamento da 

água nessas propriedades. A contaminação por Pseudomonas, inclusive na água 

que abastece a sala de ordenha, fará com que ocorra a sua presença no leite, 

bem como o seu desenvolvimento em condições de refrigeração (COUSIN & 

BRAMLEY, 1981). 

Não foi observado em nenhuma das propriedades estudadas na 

presente pesquisa a higiene dos tetos antes e após a ordenha dos animais. Os 

pesquisadores FAGUNDES et al. (2006) observaram que em propriedades 

leiteiras o manejo sanitário pode reduzir efetivamente a contagem de 

Pseudomonas spp sobretudo na superfície dos tetos, leite recém obtido e 

resfriado.  

EWINGS et al. (1984) relataram que bactérias do gênero 

Pseudomonas predominam entre os microrganismos psicrotróficos proteolíticos 

deterioradores de leite cru. 

 

3.5 Acidez titulável 

 

O avanço da cadeia leiteira está ligado ao desenvolvimento do produtor 

e indústria, que devem trabalhar em conjunto para obtenção de produtos com 

melhores aspectos higiênicos e conseqüentemente maior valor agregado. 

A manutenção do leite cru a baixas temperaturas impede o 

desenvolvimento de microrganismos mesófilos responsáveis pela acidificação do 

leite e, de acordo com FONSECA & SANTOS (2000), a avaliação da acidez do 

leite visa detectar aumentos na concentração de ácido lático, formado pela 

fermentação provocada pelos microrganismos mesófilos e, conseqüentemente, 

indicar a contaminação microbiológica, que ocorre em situações de falta de 

higiene e de refrigeração na produção de leite. 

De acordo com BRASIL (2002), a acidez titulável do leite pode variar 

de 0,14 a 0,18 g de ácido lático/100 mL de leite. A Legislação Brasileira considera 

como leite ácido aquele que apresenta acidez acima de 0,18 g de ácido lático/100 
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mL de leite. Na presente pesquisa, a média dos resultados da acidez titulável foi 

de 0,17; 0,16; 0,15 e 0,16 g de ácido lático/100 mL de leite para os tempos de 

armazenamento de zero, 24, 48 e 72 horas (figura 3) respectivamente. Sendo 

esses resultados estão compatíveis como o proposto pela legislação brasileira. 

Na bacia leiteira de Pelotas, GONZALES et al. (2004), não 

encontraram diferenças entre os meses do ano para os valores de acidez titulável 

entre 14,9 e 17,5ºD, os quais foram semelhantes aos da presente pesquisa. 

Segundo MARTINS et al. (2007), a acidez titulável não apresentou variação entre 

os diferentes sistemas de produção de leite e os valores se situaram dentro da 

faixa de variação normal. 
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FIGURA 3 – Resultados médios da acidez titulável durante o tempo de 
armazenamento do leite cru refrigerado na região Sudoeste do 
estado de Goiás, no período de janeiro a fevereiro de 2008. 

 

A ocorrência de leite ácido, principalmente nos períodos mais quentes 

do ano afeta diretamente a qualidade do leite, havendo diversas causas para este 

tipo de problema. O leite apresenta acidez já no momento em que é ordenhado 

(pH entre 6,4 a 6,8). O leite ácido é impróprio para o consumo e para a 

industrialização e, à medida que o tempo passa, a acidez aumenta devido a 

multiplicação dos microrganismos, por influência da temperatura e pela falta de 

higiene nos equipamentos, como já foi relatado anteriormente. 

É sabido que o leite de qualidade é obtido de vacas sadias, livres 

principalmente de mastite. Assim, a principal medida a ser tomada na prevenção 
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da produção de leite ácido é aplicar práticas de manejo que levem à manutenção 

da saúde dos animais e higiene adequada dos equipamentos e utensílios. 

 

3.6 Índice de caseinomacropeptídeo 

 

Das 10 propriedades estudadas na presente pesquisa, foi observada a 

presença de CMP em três destas, durante os quatro tempos de armazenamento. 

De acordo com Brasil (2006), somente quando o índice de CMP for até 30 mg/L o 

leite poderá ser destinado ao abastecimento direto. Os índices de CMP 

observados nesta pesquisa foram inferiores ao estipulado pela legislação. 

Quando o índice de CMP estiver entre 30 e 75 mg/L de leite este poderá ser 

destinado à produção de derivados lácteos, acima de 75 mg/L poderá ser 

destinado à alimentação animal, à indústria química em geral ou a outro destino a 

ser avaliado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(DIPOA). 
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FIGURA 4 – Média do índice de CMP durante o tempo de armazenamento do 
leite cru refrigerado na região Sudoeste do estado de Goiás, no 
período de janeiro a fevereiro de 2008. 

 
Não houve interação entre a contagem de microrganismos 

psicrotróficos, psicrotróficos proteolíticos, contagem de Pseudomonas spp, e o 

índice de CMP, o que difere dos resultados obtidos por outros pesquisadores, que 

relatam que Pseudomonas spp. é a principal responsável pela proteólise em leite 
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cru refrigerado. COSTA et al. (2002), estudando a espécie de Pseudomonas 

fluorescens, constataram aumento na produção de proteases em leite estocado a 

6ºC após 72 horas, quando a concentração celular era de, aproximadamente, 107 

UFC/mL. Nesta pesquisa, foi observado a presença de CMP quando a contagem 

foi de 104 UFC/mL. 

SØRHAUG & STEPANIAK (1997) afirmaram que um dos principais 

fatores que influencia a qualidade da matéria-prima mantida a 7ºC ou menos por 

períodos prolongados, é a multiplicação da microbiota psicrotrófica contaminante 

produtora de proteases termoestáveis. ADAMS et al. (1976) detectaram 

degradação da k-caseína antes da população bacteriana atingir 104 UFC/mL. A β-

caseína foi mais degradada que a α-caseína. Alguns psicrotróficos (cepas de 

Pseudomonas) também degradaram as proteínas do soro. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Não houve influência da temperatura do leite cru refrigerado ao longo 

do tempo de armazenamento para os parâmetros avaliados. 

A acidez titulável atendeu aos padrões exigidos pela Instrução 

Normativa nº 51. 

A média das contagens de microrganismos psicrotróficos, psicrotróficos 

proteolíticos e Pseudomonas spp foi alta devido provavelmente a falta de higiene 

da ordenha e instalações, utensílios e equipamentos utilizados na ordenha, 

conservação do leite e estes não apresentaram interação com o índice de 

caseinomacropeptídeo. 

Embora tenha sido observada a presença de caseinomacropeptídeo 

nas amostras de leite cru refrigerado, o leite produzido nesta região atende aos 

padrões exigidos pela Legislação Brasileira. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade do leite cru refrigerado armazenado em tanques de 

expansão tem sido tema de discussões desde a implantação da Instrução 

Normativa nº 51 em 2002. Vários estudos têm sido conduzidos com o objetivo de 

encontrar respostas para questões como o tempo ideal de armazenamento do 

leite na fonte de produção, a temperatura ideal de estocagem e a influência do 

resfriamento na qualidade do leite. O grande problema ocasionado com o 

transporte em latões de leite in natura foi resolvido com o resfriamento, porém a 

partir daí, cuidados maiores tiveram que ser tomados para assegurar de forma 

efetiva a qualidade do leite.  

O leite cru refrigerado tem assegurado, mediante a legislação 

brasileira, o armazenamento por até 48 horas, recomendando-se como ideal a 

estocagem por até 24 horas a temperaturas abaixo de 7ºC. Sendo o 

armazenamento por curtos períodos (até 48 horas) um fator limitante em algumas 

regiões brasileiras, pois o difícil acesso à propriedade rural (estradas ruins) e o 

pequeno volume de leite produzido diariamente, faz com que a Indústria imponha 

normas próprias para a coleta granelizada, excedendo, portanto, o tempo de 

coleta permitido pela legislação. Por outro lado, o produtor de leite necessita 

adequar-se às políticas leiteiras implantadas pelas indústrias para manter-se na 

atividade.  

Nesse contexto, foi observado que a estocagem do leite cru refrigerado 

na região Sudoeste do estado de Goiás é, em alguns casos, de até 72 horas, 

constituindo-se num objeto interessante de estudo, embora contrarie as normas 

vigentes. 

Foi possível observar que apesar da estocagem do leite exceder ao 

limite previsto na legislação, mesmo assim foram atendidos os padrões para a 

contagem de células somáticas (embora esse parâmetro não tenha relação com o 

armazenamento do leite), acidez titulável, teores de gordura, proteína total e 

sólidos desengordurados. A contagem bacteriana total resultou em médias e 

desvios padrões muito acima do tecnicamente recomendável, o que indica, 

efetivamente, que as condições higiênicas de obtenção do leite eram 

inadequadas. O índice de caseinomacropeptídeo também previsto pela 
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Legislação Brasileira foi inferior ao limite máximo permitido para o leite que é 

destinado ao consumo humano.  

A temperatura e o tempo de armazenamento em tanques de expansão 

é de fato o grande enfoque dos estudos na atualidade, porém não foi observada a 

interação entre a temperatura e os parâmetros avaliados na pesquisa. Em relação 

ao tempo de armazenamento do leite, houve uma interação entre a contagem de 

psicrotróficos e psicrotróficos proteolíticos que, de acordo com alguns autores, 

não deve exceder 106 UFC/mL, o que não foi observado nesta pesquisa mesmo 

que o tempo de estocagem tenha sido superior a 48 horas. Altas contagens de 

microrganismos psicrotróficos/proteolíticos são citados por alguns autores como 

indicativo direto de baixo rendimento de produção de derivados lácteos. É 

importante lembrar que não foi constatado nas amostras avaliadas a presença de 

antibióticos. 

Mediante os resultados obtidos no presente estudo, permite-se inferir 

que sejam revisadas as considerações acerca do tempo de armazenamento do 

leite na propriedade rural a fim de verificar se tempos maiores de estocagem são 

realmente fatores negativos. Além disso, medidas urgentes como o treinamento 

do responsável pela coleta do leite na propriedade rural permitiriam selecionar 

com maior cuidado o leite a ser recebido pela indústria processadora.  

São necessárias a implantação de práticas de higiene e profilaxia junto 

aos rebanhos produtores de leite. A higiene das instalações e equipamentos deve 

ser efetuada de forma que resulte em matéria-prima de melhor qualidade para ser 

oferecida ao consumidor final.  

Os governos municipais, estaduais e federais devem oferecer melhores 

condições para o tráfego de caminhões, a fim de permitir maior segurança e 

rapidez no escoamento da produção. 


