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Resumo: Devido ao aumento no consumo de leite pela população e os problemas existentes quanto à 
qualidade e inocuidade do mesmo, este trabalho teve como objetivo, avaliar a conformidade sanitária do 
leite UHT integral, de diferentes marcas, comercializadas no Município de Vassouras, RJ. Essa avaliação 
ocorreu através da verificação dos dados obtidos pela vigilância sanitária, a partir de oito marcas, sendo 
cinco analisadas quanto às características sensoriais (aspecto, cor e odor) e microbiológicas (teste de 
incubação e contagem de aeróbios mesofílicos viáveis). Dentre essas cinco, uma foi avaliada quanto ao 
aspecto físico-químico (acidez em ácido lático, matéria gorda, extrato seco desengordurado e estabilidade 
ao etanol). Já em relação à presença de metais pesados (chumbo e cádmio), foram avaliadas quatro 
marcas. Todos os resultados apresentados foram satisfatórios, demonstrando que as marcas avaliadas 
apresentaram-se de acordo com o preconizado pela legislação vigente. Conclui-se então que a realização 
das análises de leite é de suma importância para a saúde coletiva, garantindo a segurança alimentar da 
população do Município.
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EVALUATION OF THE HEALTH COMPLIANCE OF UHT MILK MARKED IN VASSOURAS, 
RJ STATE

Abstract: Due to the increase in milk consumption by the population and the existing problems regarding 
the quality and safety, this study aimed to assess conformity sanitary whole milk UHT full of different 
brands, marketed in the municipality Vassouras, RJ State. This assessment occurred by through the 
verification of the data obtained by the sanitary surveillance, from eight brands, five being analyzed for 
the sensory characteristics (appearance, color and odor) and microbiological (incubation test and viable 
mesophilic aerobic count). Of these five, one was evaluated for physical and chemical aspects (acidity in 
lactic acid, fat, defatted dry extract and ethanol stability). Regarding the presence of heavy metals (lead 
and cadmium), four brands were evaluated. All results presented were satisfactory, demonstrating that the 
evaluated brands were presented in accordance with the current legislation. Therefore, it is concluded that 
the analysis of milk is extremely important for public health, ensuring the food security of the population 
of the municipality.
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Introdução
Ações e medidas para reduzir, prevenir e eliminar riscos a saúde pública vem crescendo nos 

últimos anos, isso se deve ao desenvolvimento de novas tecnologias e à credibilidade dos órgãos 
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responsáveis pela saúde pública (Figueiredo et al., 2017). No Brasil, com relação à qualidade do leite, 
diversos temas têm sido abordados com foco principal na qualidade da matéria-prima, controle do 
processo e manutenção da qualidade. Assim, com o aumento do consumo e da produção do leite, surge a 
necessidade de aprimorar técnicas de higienização na obtenção, transporte e conservação, garantindo 
assim um produto limpo, saudável e com maior tempo de conservação (Medeiros et al., 2014). 

Diante disso, no final de 2007 foi firmado um acordo de cooperação entre o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), ANVISA e Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, criando o Centro Integrado de Monitoramento da 
Qualidade dos Alimentos – CQUALI - LEITE, de modo a direcionar as ações de cada órgão e fortalecer 
as medidas de prevenção e combate à fraude do leite (CQuali Leite, 2008).

O CQUALI - LEITE tem como objetivo geral, monitorar, de forma articulada e interinstitucional, 
a conformidade do leite pasteurizado, leite UHT e leite em pó, em suas diversas classificações, e 
promover a eficiência e eficácia da fiscalização dos estabelecimentos produtores e industrializadores no 
cumprimento da legislação vigente (CQuali Leite, 2008). 

Assim, este trabalho teve como objetivo, avaliar a conformidade sanitária do leite UHT integral, 
de diferentes marcas, comercializadas no Municipio de Vassouras, RJ. através de análises sensoriais, 
físico-químicas e microbiológicas, além da verificação da presença de metais pesados, como chumbo e 
cádmio.

Material e Métodos
Foram coletadas amostras de leite UHT integral, de diferentes marcas, no período de maio de 2010 

a junho de 2012, em supermercados de pequeno e grande porte no Municipio de Vassouras-RJ. As coletas 
foram realizadas mediante as solicitações do Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade 
Sanitária dos alimentos, PNMQSA/CQUALILEITE. 

Após a coleta os produtos foram encaminhados para o Laboratório Central Noel Nutels (LACEN), 
para análise sensorial, físico-química e bacteriológica e para o laboratório da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) para identificação de metais pesados. 

Foram avaliadas oito marcas de leite UHT integral, sendo cinco analisadas quanto às 
características sensoriais (aspecto, cor e odor) e microbiológicas (Teste de incubação e Contagem de 
aeróbios mesofílicos viáveis). Dentre essas cinco, uma foi avaliada quanto ao aspecto físico-químico 
(Acidez em ácido lático, Matéria gorda, ESD e Estabilidade ao etanol). E em relação à presença de 
chumbo e cádmio, foram avaliadas quatro marcas.

As marcas foram selecionadas de forma aleatória e acondicionadas em um envelope plástico 
próprio. Após a coleta e acondicionamento, as amostras foram lacradas evitando quaisquer alterações 
deliberadas do conteúdo da embalagem e enviadas o mais rapidamente possível para os laboratórios de 
referência. Juntamente com cada amostra coletada foi enviado um termo de colheita contendo todas as 
informações necessárias para análise: data da colheita e motivo de apreensão; origem da mercadoria e 
data de sua produção; tipo e duração da armazenagem; nome e endereço do fabricante; quantidade em 
estoque da mercadoria; número do lacre; tipo de exame necessário; descrição sucinta do local onde foi 
apreendida a amostra.

Resultados e Discussão
Do ponto de vista sensorial as cinco marcas avaliadas apresentaram características sensoriais 

como: aspecto (líquido homogêneo), cor (branca) e odor característico estando de acordo com o 
preconizado pela legislação, assim como não apresentaram alterações microbiológicas para contagem de 
aeróbios mesofilos viáveis, bem como não apresentaram alterações do produto ou da embalagem após 
período de incubação .

Já em relação às análises físico-químicas realizadas com o leite UHT integral de marca A, 
verificamos que os resultados também estão de acordo com os valores de referência estabelecidos pela 
portaria nº 370/97 MAPA (Brasil, 97).

Assim as alterações que ocorrem no leite UHT, ainda no prazo de validade, acontecem 
principalmente pela ação de enzimas proteolíticas e lipolíticas, geralmente termoestáveis. Seus principais 
efeitos são alterações organolépticas do produto, porém também podem ser observadas alterações na 
viscosidade que, às vezes, conduzem a geleificações (Walstra et al., 2006). 

Quanto aos teores de metais pesados nas quatro marcas avaliadas, chumbo e cádmio, se 
encontravam em conformidade com os valores de referência. Contudo a presença de metais tóxicos em 
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leite pode ser atribuída à contaminação da água, do solo e do ar por poluentes industriais, ao uso de 
agroquímicos que possuam tais elementos em sua composição, e à utilização de ração e suplementos 
minerais de baixa qualidade na dieta do rebanho leiteiro (Abdulkahaliq et al. 2012).

Conclusões
Os resultados apresentados no presente estudo, em relação às análises sensoriais, físico-

químicas, microbiológicas e de metais pesados do leite UHT integral estavam de acordo com a legislação 
vigente.

Literatura Citada
ABDULKAHALIQ, A.; SWAILEH, K.M.; HUSSEIN, R.M. et al. Levels of metals (Cd, Pb, Cu   and Fe) 

in cow’s milk, dairy products and hen’s eggs from the West Bank, Palestine. International  Food 
Research Journal, v.3; p.1089-1094, 2012. 

BRASIl. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 370, de 04 de setembro de 
1997. Aprova a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e 
Qualidade do Leite U.H.T (U.A.T). 1997. Disponível em: <http://www. agricultura.gov.br>. Acesso 
em: 29 de setembro de 2019.

CQuali Leite. 2008. Composição química do leite. Qualidade do Leite. Disponível em:< 
<http://www.cquali.gov.br/data/Pages/MJ8F0048E8ITEMIDFBD8A1EB007A4CADBEF09F29C15C643
1PTBRNN.htm > Acesso em: 28 de setembro 2019.

FIGUEIREDO, A.V.A.; RECINE, E.; MONTEIRO, R. Regulação dos riscos dos alimentos: tensões da 
Vigilância Sanitária no Brasil.  Ciência e Saúde Coletiva, v.22; p 7-11, 2017.

MEDEIROS, K.C.; DEODATO, J.N.V.; MARTINS, S.S. et al. Qualidade de leite em pó integral 
comercializados em Pombal – PB. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento 
Sustentável, v 9. , n. 4 , p. 50 - 52, 2014.

WALSTRA, P., WOUTERS, J. T. M., & GEURTS, T. J. Dairy science and technology (2nd ed.). Boca 
Raton: CRC Press, 2006.


