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Saúde

RESUMO

O leite é um alimento muito rico nutricionalmente e possui um grande consumo pela população. Devido a sua composição nutricional, torna-se 
um alimento muito perecível e, portanto faz-se necessário um controle da sua qualidade desde a indústria até a comercialização. As análises 
físico-químicas têm como objetivo avaliar o valor nutricional ou a rentabilidade industrial e ainda identificar eventuais fraudes. Vários fatores 
interferem na composição química do leite como a sazonalidade, a idade e o estágio de lactação do animal. O trabalho teve como objetivo 
analisar as características físico-químicas do leite pasteurizado tipo C comercializado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. As amostras das 
3 marcas mais consumidas no município foram adquiridas no comércio local entre os meses de dezembro de 2017 e maio de 2018 .A pesquisa 
analisou os dados da composição química dos leites, buscando apontar possíveis incoerências em suas propriedades. Os parâmetros físico-
químicos analisados foram os valores de macronutrientes: lipídios e carboidratos, além de cinzas, umidade e acidez com os seguintes métodos 
respectivamente: método Bligh e Dye, método Eynon, cinza seca, método por secagem e acidez titulável.  Os valores de lipídios em percentual da 
marca A, B e C foram respectivamente 3,20, 5,60 e 2,93. Para a determinação de açúcares redutores em 100ml da amostra, as marcas A, B e C 
apresentaram respectivamente 8,16g, 4,80g e 9,60g. O valor de acidez titulável foi de 0,35% para as marcas A, B e C. Quanto ao percentual de 
cinza seca, na marca A não foi detectado pela metodologia usada, na marca B foi de 0,30% e na C foi de 0,15%. Os valores de umidade para as 
marcas A, B e C foram respectivamente 89.58%, 88,80% e 89,07%. Diante dos resultados encontrados conclui-se que não há uma padronização 
em relação à composição do leite pasteurizado tipo C comercializado no município, já que os valores de lipídeos, carboidratos, cinzas e umidade 
são diferentes dos encontrados na literatura, que seriam de respectivamente 3,10%, 5,17g; 0,54% e 87,95%.
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