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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica do leite pasteurizado tipo C comercializado no município de Campos 
dos Goytacazes, RJ. O leite é um alimento que tem larga escala de consumo, portanto, a falta de um controle microbiológico adequado deste 
produto pode acarretar danos à saúde do consumidor. Foram coletadas três marcas de leite pasteurizadas tipo C comercializados em grande 
escala no município, nos pontos de distribuições de fácil acesso para a população, como padarias, mercados, etc. Nos experimentos até então 
realizados obteve-se resultados alarmantes perante o postulado na Portaria n°12/2001 que dispõe sobre os padrões microbiológicos para os 
alimentos. As amostras foram analisadas em duplicata e os valores dos resultados foram expressos em UFC/ml, comparando os resultados 
obtidos das amostras com o padrão indicado pela portaria acima citada. As amostras ao chegarem ao laboratório foram homogeneizadas por 
inversão na própria embalagem, as quais foram posteriormente desinfetadas com álcool etílico 70%. Alíquotas de 50 ml foram transferidas para 
frascos esterilizados, a fim de facilitar o preparo das diluições (10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5). Para a confirmação da presença de coliformes totais 
e fecais foi utilizado o Kit COLItest, e obtido resultados positivos para todas as amostras. Para a contagem de Staphylococus coagulase positivo foi 
utilizado o método de contagem direta em placas com o meio Agar manitol salgado incubadas a 35-37°C por 24-48h. Após este período, foi 
realizado o teste da catalase com as colônias e todas apresentaram resultado positivo para catalase. As marcas 1, 2 e 3 apresentaram 14, 13 e 32 
UFC/ml, respectivamente. Na legislação, não há um valor específico de limite de tolerância para Staphylococus  sp, porém isto não excluiu o 
perigo da ingestão de alimentos contendo tais microrganismos.  Para avaliação da presença de mesófilos e psicrófilos, realizou-se o cultivo em 
PCA (Agar Padrão de Contagem). As placas foram incubadas em temperatura de 25°C por 48h e em temperatura de 7°C por 10 dias, 
respectivamente. Em todos os testes as amostras foram analisadas em duplicata e a contagem de UFCs foi feita com auxílio de um contador de 
colônias. A legislação determina que o valor recomentado aceitável de mesófilos seja de 1x104 UFC/ml, porém os números obtidos excederam 
este valor. A marca 1 apresentou  600UFC/ml, a marca 2  apresentou 750UFC/ml e, a marca  3 apresentou 14.000UFC/ml. Na contagem de 
psicrófilos apenas a marca 1 apresentou um resultado de 56 UFC/ml. A legislação vigente não estabelece um padrão microbiológico para a 
presença de psicrófilos em leite pasteurizado, somente para o leite cru refrigerado onde valores superiores a 6 log UFC/ml, sugere-se produção 
significativa de enzimas termo resistentes responsáveis pelas alterações organolépticas no leite.
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