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Introdução
 A vida de prateleira dos produtos lácteos refrigerados é limitada por fatores como a qualidade físico-química e microbiológica do leite 

cru e a presença de enzimas bacterianas. A refrigeração é o método mais eficiente para controlar o desenvolvimento de mesófilos, que 
acidificam o leite, entretanto, favorecem o desenvolvimento de psicrotróficos que produzem enzimas termorresistentes que prejudicam a 
qualidade do leite e dos produtos processados. O queijo Minas Frescal possui pH e umidade relativamente altos e curta vida de prateleira, 
apresentando grande susceptibilidade às contaminações microbianas, que podem ser provenientes do leite utilizado como matéria-prima como 
por recontaminação durante ou após o processamento. Assim, métodos para controlar o desenvolvimento de psicrotróficos, como a termização 
e a adição de dióxido de carbono, são de interesse indústria láctea pois viabilizam o armazenamento do leite cru por maior tempo sem perdas 
de qualidade para os produtos processados.

Objetivos
 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da conservação do leite cru através da termização e da adição de CO2 sobre a qualidade 

microbiológica do leite cru e do queijo Minas Frescal.

Material e Métodos
 O leite cru foi dividido em três partes: a primeira foi o leite cru controle que não sofreu nenhum tipo de tratamento. A segunda foi 

submetida ao tratamento térmico de termização (65 graus celsius/20 s) e foi resfriada a 4 graus celsius em banho de gelo. A última parte foi 
adicionada de CO2 até que o leite atingisse pH 6,20, borbulhando-se o gás diretamente no leite. Após 6 dias de armazenamento refrigerado, 
as amostras de leite foram pasteurizadas e os queijos forma fabricados seguindo a metodologia tradicional. Os queijos foram embalados à 
vácuo e mantidos a 7 graus celsius para posterior análise. O leite cru foi avaliado na recepção e após os 6 dias de armazenamento quanto ao 
pH, acidez e contagem de mesófilos e psicrotróficos. Os queijos foram avaliados após 3, 8, 15 e 22 dias de armazenamento quanto ao pH e 
contagens de mesófilos, psicrotróficos e bolores e leveduras. Os resultados foram avaliados por ANOVA e teste de médias de Tukey.



Resultados e Discussão
 O leite cru apresentou pH e acidez de 6,77 e 15 graus dornic, respectivamente. A contagem de mesófilos foi de 6,6x10 5 ufc/mL e a de 

psicrotróficos foi de 10 4 ufc/mL. Após os 6 dias de armazenamento a contagem de mesófilos manteve-se constante no leite adicionado de 
CO2 e aumentou um ciclo logarítmico no leite controle, enquanto diminuiu dois ciclos para o leite termizado. A contagem de psicrotróficos 
aumentou para os leites controle e adicionado de CO2, enquanto que para o leite termizado ocorreu uma diminuição. Este comportamento era 
esperado já que a termização é um tratamento térmico brando que causa a morte de microrganismos. O pH dos queijos produzidos com os 
leites controle e adicionado de CO2 manteve-se constante durante os 22 dias, enquanto para o queijo produzido com leite termizado 
aumentou. As contagens de mesófilos, psicrotróficos e bolores e leveduras aumentaram durante o armazenamento para todos os queijos. 
Entretanto não houve diferença entre as amostras após 22 dias.

Conclusão
 Os resultados mostraram que a termização influenciou positivamente a qualidade microbiológica do leite cru, conservando o produto 

com mais eficiência quando comparada aos outros tratamentos. Entretanto, este efeito não foi observado na qualidade microbiológica do 
queijo Minas Frescal, provavelmente devido às características de processamento e composição físico-química do produto.
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