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RESUMO

É considerado leite fraudado, falsificado ou adulterado o produto adicionado de água, de substâncias conservadoras ou de quaisquer elementos 
estranhos à sua composição natural. As primeiras adulterações foram por meio da adição de água para aumento do volume e desnate para 
produção de creme de leite. Ao longo do tempo novos tipos de adulterações foram surgindo, como adição de soro de queijo, de substâncias 
conservantes (peróxido de hidrogênio), neutralizantes (hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio) e reconstituintes da densidade e crioscopia (sal, 
açúcar, amido). Portanto, este trabalho objetivou avaliar a qualidade, através dos parâmetros físico-químicos, de leites integrais UHT 
comercializados em na cidade de Salvador-BA. A amostra foi representada por 12 litros de leite UHT pertencentes a quatro diferentes marcas. 
Deste total, 8 litros foram utilizados para condução das análises em duplicata e quatro litros armazenados como contra prova. As técnicas de 
análises utilizadas foram baseadas em metodologias oficiais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Instituto Adolfo 
Lutz sendo compostas por: acidez total titulável, realizada por titulação com solução de hidróxido de sódio 0,1 M e indicador fenolftaleína; acidez 
em graus Dornic, por titulação com solução de hidróxido de sódio N/9 e indicador fenolftaleína; pH, por análise direta em titulador 
potenciométrico; presença de hidróxido de sódio, pelo método de azul de bromotimol; de peróxido de hidrogênio, pelo método de guaiacol; e de 
amido, por adição de lugol. Todas as análises foram realizadas em triplicata visando à precisão analítica. Os resultados das médias de acidez 
titulável variaram de 0,160 a 0,209% para o lote 1 e 0,143 a 0,214% para o lote 2. Observou-se que das 4 marcas, apenas 1 (25%), para o lote 1, 
estava dentro do limite de acidez recomendado pela legislação (0,14 a 0,18 % de ácido lático), para o lote 2, apenas 2 marcas (50%) se 
encontravam de acordo. A acidez do leite expressa em graus Dornic (°D), variou de 15,00 ºD a 17,67 ºD. Estes resultados mostram que, 
independente do lote e da marca, os resultados encontram-se em conformidade com a legislação (14 e 18 ºD). O valor de pH é um importante 
indicativo de qualidade do leite, pois pode indicar ação de microrganismos acidificantes. O pH do leite fresco deve apresentar-se levemente ácido, 
variando entre 6,6 a 6,8. Os valores de pH variaram de 6,69 a 7,22 para o lote 1 e 6,69 a 6,85 para o lote 2. Comparando os valores encontrados 
com os valores de referência, duas amostras (50%), das quatro marcas analisadas, estavam fora deste intervalo, tanto para o lote 1 quanto para o 
lote 2. As análises para detecção de peróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio e amido, não indicou presença destas substâncias em ambos os 
lotes analisados. Portanto, não foi observado indício de fraude em nenhuma das amostras pesquisadas. Com relação aos parâmetros físico-
químicos, em média, 50% das marcas de leite integrais UHT estavam dentro do padrão, mas os resultados ainda mostram que existe a 
necessidade de fiscalização contínua da matéria-prima, com o intuito de garantir o padrão de qualidade do produto final.
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