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Introdução

Para melhoria e manutenção da qualidade microbiológica do leite cru até a chegada à indústria, a refrigeração do
leite na propriedade e o transporte a granel são algumas das medidas adotadas no Brasil. Entretanto,
temperaturas em torno de 4ºC selecionam uma microbiota denominada psicrotrófica, com capacidade de
multiplicar-se sob refrigeração e produzir enzimas termorresistentes, comprometendo a qualidade de derivados
lácteos e leite UHT.
Essas enzimas persistem ativas em derivados lácteos beneficiados, causando redução do valor econômico,
rendimento industrial e vida de prateleira, através de degradações em proteínas e lipídeos. A proteólise reduz o
rendimento de produtos de base proteica como queijo, iogurte e leite em pó e está relacionada a alterações de
sabor em leite pasteurizado e gelificação de leite longa vida. Por sua vez, a lipólise produz ácidos graxos livres,
causando a rancidez.

Objetivos

O objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade microbiológica e físico-química do leite cru após 04h, 72h e 168h
de estocagem à 4ºC.

Material e Métodos

A partir da amostra inicial (5 litros), o leite cru foi dividido em três alíquotas: a primeira representando o leite com
até 4h de produção (D0). As outras duas alíquotas, D3 e D7, ficaram armazenadas por 72h e 168h à 4ºC,
respectivamente. Em cada tempo foram avaliados: presença de resíduos de antibióticos (SNAP Beta ST e SNAP
Duo Beta-Tetra- Idexx), pH, acidez Dornic, porcentagem de proteína total, porcentagem de gordura, contagem de
micro-organismos aeróbios mesófilos (semeadura em PCA em profundidade com incubação 35ºC/48h), contagem
de psicrotróficos (semeadura em PCA em superfície com incubação 25ºC/21h), coliformes totais e E. coli (3MTM
PetrifilmTM EC). Todo o ensaio laboratorial foi repetido cinco vezes ponderando os efeitos dos tempos de
armazenamento sobre as variáveis microbiológicas e físico-químicas pelo teste de Wilcoxon pareado (p<0,05).

Resultados e Discussão

Após 168 horas (D7) de estocagem do leite cru à 4ºC, houve diminuição (p<0,05) na contagem média de aeróbios
mesófilos de 6.320 UFC/mL em comparação à média inicial (Tabela 1). As contagens de mesófilos aeróbios
apresentaram valores máximo de 4,65 log UA contagem média de micro-organismos psicrotróficos não teve
variação ao longo da estocagem (p>0,05), variando de 4,57 a 4,73 log UFC/mL durante as 168h de
armazenamento, à 4ºC. Porém, é importante ressaltar que a proporção entre mesófilos e psicrotróficos diminuiu
(p<0,05) durante esse período de estocagem do leite cru. No dia da coleta (D0), a mediana desta relação foi de
0,96; em 72h a proporção se manteve sem alteração, passando para 0,93. Porém, com 168h de estocagem, a
proporção foi reduzida para 0,88, representando aumento da proporção de psicrotróficos presentes no leite cru.
FC/mL (45 mil) e mínimo de 3,89 log UFC/mL (7,8 mil).
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Conclusão

Leites com baixas contagens de aeróbios mesófilos (até 45 mil UFC/ml), podem ser estocados à 4°C por 72h, sem
alteração das contagens de micro-organismos mesófilos e psicrotróficos.
Por sua vez, períodos de armazenamento da matéria prima igual ou superior à 168h, mesmo sob refrigeração a
4°C, são suficientes alterar a proporção entre mesófilos e psicrotróficos no leite cru com baixas contagens de
aeróbios mesófilos (até 45 mil UFC/ml).
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