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Resumo - A qualidade do leite cru está intimamente relacionada com o grau de contaminação inicial e 
com o binômio tempo/temperatura em que o leite permanece desde a ordenha até o processamento. Na 

propriedade rural o leite pode ser armazenado por até 48 horas em tanques de expansão direta. A 

refrigeração do leite após a ordenha visa diminuir a multiplicação de bactérias mesófilas que causam a 

acidificação. Desta forma, objetivo deste trabalho foi avaliar o tipo de armazenamento praticado pelos 

produtores e a influência no crescimento bacteriano, através das contagem padrão bacteriana do leite 

armazenado em tanques de expansão individuais e comunitários.  Foram analisadas 75 amostras de leite 

cru refrigerado, sendo 60 amostras provenientes de tanques de refrigeração por expansão direta de uso 

individual e 15 amostras provenientes de cinco tanques de refrigeração por expansão direta de uso 

comunitário, avaliadas quanto à contagem bacteriana total (CBT). A CBT média das amostras coletadas 

em tanques comunitários de 955,2 mil UFC/mL e em tanques individuais de 202,2 mil UFC/mL. Os 

resultados demonstram que a utilização de tanques de expansão comunitários podem aumentar as chances 
de contaminação do leite uma vez que durante o processo misturam-se matérias primas de diferentes 

origens, a qualidade do leite de uma procedência interfere na qualidade de outro. Além disso, o leite é 

colocado nestes tanques em diferente horários, o que interfere diretamente na temperatura de refrigeração.  
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