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Introdução

A conservação do leite pelo frio e o transporte a granel foram medidas estabelecidas através da Instrução
Normativa nº 62 (IN 62) de 2011, com objetivo de melhorar sua qualidade. Porém a estocagem do leite cru
refrigerado por perío¬dos maiores que 48 horas ainda é um problema para a qualidade do leite e seus derivados,
pois aumenta a população de microrganismos psicrotróficos, refletindo na qualidade do mesmo. Os psicrotróficos
encontrados no leite são, em sua maioria, Gram negativos, provenientes do meio ambiente e equipamentos de
ordenha (SILVA et al., 2011). O gênero Pseudomonas spp, e a espécie P. fluorescens são relatados como os
psicrotróficos de maior frequência e importância em leite refrigerado (ARCURI et al., 2008). Apesar de os
psicrotróficos serem facilmente destruídos na pasteurização, suas enzimas são termorresistentes e podem
promover alterações físico-químicas e sensoriais do leite e derivados, alterando sua qualidade.

Objetivos

Verificar o impacto da refrigeração e das mudanças propostas pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2011)
sobre a população de Pseudomonas spp. e P. fluorescens em leite cru refrigerado em tanques de expansão
(propriedades) e em caminhões-tanque na indústria beneficiadora, identificando se há diferença populacional de
Pseudomonas spp. entre os mesmos.

Material e Métodos

Foram coletadas amostras de leite refrigerado após 48 hs de refrigeração de 5 produtores e do caminhão tanque
(leite de conjunto- LC) destes mesmos produtores ao chegar na indústria beneficiadora (junho/2013 a
fevereiro/2014), totalizando 10 coletas.  Para verificar e quantificar (UFC/ml) a população psicrotrófica, foram
utilizados Ágar Padrão para Contagem (21oC/25 hs); de Pseudomonas spp. utilizando Ágar base para
pseudomonas com suplemento CFC (30oC/48 hs); e P. fluorescens com semeadura em Pseudomonas Cetrimide
Agar com 10% de glicerol (21oC/48 hs). Os resultados foram avaliados através da Análise de variância (ANOVA) e
Teste de Tukey (p<0,05) usando o programa Statistica (STATSOFT, 2008).
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Resultados e Discussão

Os psicrotróficos no tanque dos produtores variou de 8.5300 UFC por ml a 4.390.000 UFC por mL, e no LC entre
81.500 UFC por ml a 675.000 UFC por mL, com diferença significativa (p<0,05) entre o LC e dos produtores
somente em 2 das 10 coletas.  Pseudomonas spp. teve valor mínimo de 32.700 UFC por mL e máximo de 302.000
UFC por mL. A variação no LC foi de 9.500 UFC por mL a 168.000 UFC por mL, com diferença significativa
(p<0,05) nas contagens de Pseudomonas spp. em 5 das 10 analises. Nas médias dos produtores ao longo do
estudo somente dois deles deferiram estaticamente (p<0,05) na contagem de Pseudomonas spp em relação ao
LC, com 1,5 ciclos logarítmicos acima do LC. De maneira geral não foi observada diferença significativa (p>0,05)
na contagem de P. fluoresecens entre o leite do tanque dos produtores e do LC entregue a indústria. A contagem
de P. fluorescens máxima foi 21.000 UFC por ml no leite do tanque dos produtores, e no LC o valor máximo foi de
2.350 UFC por ml.

Conclusão

Neste estudo o transporte não influenciou no aumento da contagem dos microrganismos pesquisados. O gênero
Pseudomonas spp, bem como a espécie P. fluorescens não predominaram no leite cru refrigerado sugerindo que
hajam outros psicrotróficos envolvidos na deterioração do leite cru.
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