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Resumo - O leite, devido as suas características físico-químicas, é um produto de fácil deterioração por 

uma extensa variedade de microrganismos, o que influencia diretamente sua qualidade nutricional, 

durabilidade, rendimento na fabricação de derivados lácteos e, principalmente, na segurança dos 

alimentos. É imprescindível para a manutenção da qualidade do leite cru a adoção de medidas 
tecnológicas de refrigeração durante o armazenamento e transporte.  No presente estudo foram analisadas 

30 amostras de leite cru, provenientes de 30 animais em uma propriedade do Município de Vassouras - RJ 

sendo, avaliadas quanto à contagem bacteriana total (CBT), contagem de células somáticas (CCS), 

análises físico-químicas como teor de gordura, proteína, lactose, sólidos não gordurosos e sólidos totais. 

A CBT média das amostras coletadas foi 917 mil UFC/mL; 1,02% de gordura; 2,98% de proteína; 4,32% 

de lactose; 9,19% de sólidos totais; 8,16% de sólidos não gordurosos e 1252 mil/mL de CCS. Neste 

estudo, conclui-se que, as amostras de leite cru refrigerado encontravam-se fora dos padrões preconizados 

pela atual legislação, podendo ser consideradas de qualidade insatisfatória sendo deficiente quanto ao 

manejo, higienização e sanidade de ordenha. A implantação de programas de boas práticas de fabricação, 

boas práticas agropecuárias e análise de perigos e pontos críticos de controle irá permitir que seja 

assegurada a inocuidade do produto. 
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