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RESUMO

Um leite saudável é aquele que está sem contaminantes químicos e microbiológicos, onde a população pode se alimentar sem correr riscos a sua saúde. O objetivo parcial foi

avaliar a qualidade microbiológica, células somáticas e composição do leite cru antes de ser depositado em tanque de refrigeração do município de Fortaleza de Minas. As

amostras de leite foram coletadas em frascos esterilizados com conservantes bronopol para contagem de células e composição e azidiol para análise microbiológica. Estas

amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Análises Ambiental e Produtos Alimentícios – UEMG – Unidade de Passos. Os parâmetros analisados foram: Contagem

Bacteriana Total, coliformes totais e Escherichia Coli pela metodologia do Compendium of Methods for Microbiological Examination of Foods (2001), redutase, seguindo Standard

Methods for the Examination of Dairy Products (1978), gordura, proteína, lactose, extrato seco total, extrato seco desengordurado por citometria de fluxo e contagem de células

somáticas por absorção de infravermelho. Foram encontrados resultados parciais alterados para coliformes totais (97%), coliformes termotolerantes (97%), CBT (76,5%), redutase

(26,5%), gordura (20,6%), proteína (29,4%), lactose (38,2%), extrato seco total (26,5%), extrato seco desengordurado (53%) e CCS (20,6%). Com os resultados obtidos até o

momento pode ser concluído que o leite está irregular em relação às normativas 51/2002 e 62/2011. Este fato pode estar relacionado com a falta de instrução ou até mesmo falta

de interesse ou capacitação dos produtores. Após a entrega dos laudos, será feita a discussão dos resultados obtidos com os produtores para que possa haver a melhora na

qualidade do leite. 
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