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RESUMO

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do leite UAT define este produto como o leite homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 
4 segundos, a uma temperatura de 130ºC, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior 
a 32ºC e envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Esse processo térmico, combinado com o tipo 
de envase, destrói e impede a multiplicação de microrganismos, fornecendo ao leite UAT tempo de validade estendido e possibilidade de 
armazenamento em temperatura ambiente. Com o presente trabalho, objetivou-se avaliar a qualidade físico-química de leites UAT 
comercializados em estabelecimentos varejistas na zona oeste do município do Rio de Janeiro – RJ. Durante o mês de março de 2016, foram 
coletadas aleatoriamente vinte e três amostras de leite UAT compostas por nove unidades do produto integral, seis unidades do semidesnatado e 
oito unidades do desnatado, em estabelecimentos varejistas na zona oeste do município do Rio de Janeiro - RJ. As amostras foram encaminhadas 
ao laboratório de tecnologia de alimentos da Universidade Estácio de Sá – Campus Vargem Pequena – RJ, onde foram realizadas as análises físico-
químicas de acordo com a metodologia preconizada pela Instrução Normativa (IN) nº 68/2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Foram determinados o teor de gordura, a densidade a 15ºC, a acidez Dornic, o Extrato Seco Total (EST) e o Extrato Seco 
Desengordurado (ESD). Os resultados encontrados para o teor de gordura, acidez Dornic e ESD foram comparados aos padrões estabelecidos pela 
Portaria n° 146/1996 do MAPA que estabelece o Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) do Leite UAT. Para os resultados de EST e da 
determinação da densidade a 15ºC não existem padrões previstos no PIQ do leite UAT, por isso foi utilizado os padrões estabelecidos para o leite 
cru na IN nº 62/2011 do MAPA. Das amostras de leite UAT integral, todas apresentaram resultados dentro dos padrões nas análises de teor de 
gordura, EST, ESD e densidade a 15°C. Apenas uma amostra de leite UAT integral ficou fora do padrão determinado pela IN nº 68/06 do MAPA 
para o teor de acidez. Nesta amostra, o teor de acidez encontrado foi de 21ºD e estava acima do limite máximo de 18ºD permitido, indicando um 
leite ácido. Das oito amostras de leite UAT desnatado, todas apresentaram resultados de acidez, teor de gordura, EST, ESD e densidade a 15°C 
dentro dos padrões, assim como as seis amostras de leite UAT semidesnatado. O leite UAT pode estar ácido devido a deficiência no 
processamento térmico, problemas de transporte e acondicionamento pós processamento, favorecendo a contaminação e proliferação de 
microrganismos fermentadores da lactose o que promove a acidificação do leite. Atualmente, o leite UAT é amplamente difundido no município 
do Rio de Janeiro assim como em todo o Brasil, principalmente por permitir uma durabilidade maior e um prazo de validade mais estendido 
quando comparado ao leite pasteurizado, facilitando o transporte e a comercialização desse tipo de produto.  A indústria que produz o leite UAT 
faz diversas exigências ao produtor, além de realizar controles durante o processamento evitando assim que a matéria-prima de má qualidade 
seja recebida, processada e posteriormente comercializada. Assim, conclui-se que os produtos avaliados apresentaram um alto índice de 
conformidade e um padrão de qualidade compatível com as exigências legais aplicadas aos diversos tipos de leite UAT analisados.
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