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RESUMO

A microrregião de Itaguaí- RJ apresenta na produção de leite um dos destaques para a economia da região, desempenhando ainda um relevante 
papel social. A cada dia o consumidor vem buscando por produtos de melhor qualidade, e com o leite não vem sendo diferente. Diante dos 
desafios e da necessidade de se fornecer à população alimentos seguros, do ponto de vista higiênico sanitário, tornam-se de grande relevância os 
estudos que verifiquem e identifiquem os riscos e os possíveis perigos relacionados com a qualidade do alimento e consequentemente com a 
Saúde Pública. Devido a grande característica de consumo de leite e produtos derivados, a produção de leite do Rio de Janeiro apresenta 
potencial de crescimento principalmente por encurtar a distância entre produtor e consumidor. Uma das formas de incrementar a produção é a 
melhoria da qualidade na obtenção do leite por pequenos produtores e em sistemas de agricultura familiar, visto que a agropecuária regional 
apresenta essa característica de forma muito evidente. A segurança do alimento é de fundamental importância social e econômica. A adoção de 
medidas preventivas nesta área é indicativa de desenvolvimento social, e faz-se necessária frente às exigências nacionais e internacionais em 
relação à segurança dos alimentos. Atualmente, se aceita que as iniciativas que tenham como finalidade garantir a qualidade dos alimentos deve 
estar focada no controle do processo produtivo abrangendo a matéria prima, manipulação, higiene do ambiente de trabalho.  O objetivo do 
trabalho foi avaliar a qualidade físico-química do leite cru produzido em pequenas propriedades rurais na microrregião de Itaguaí - RJ. Durante o 
mês de abril de 2016, foram coletadas 10 amostras de leite cru em pequenas propriedades rurais na microrregião de Itaguaí. Tais amostras foram 
transportadas sob refrigeração ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Estácio de Sá – Unidade Barra III – Vargem Pequena –
RJ. Foram realizadas análises físico-químicas  para: alizarol, pesquisa de amido, cloretos, pesquisa de neutralizantes da acidez, pesquisa de formol, 
pesquisa de hidróxido de sódio, acidez titulável, densidade a 15°C, Extrato Seco Total (EST), Extrato Seco Desengordurado (ESD) e teor de lipídeos, 
de acordo com a metodologia oficial descrita na Instrução Normativa (IN) nº 68/06 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). Os resultados foram comparados ao padrão estabelecido pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do leite cru 
refrigerado presente na IN nº 62/2011 do MAPA. Das amostras analisadas, apenas 40% estavam de acordo com os requisitos mínimos de 
qualidade estabelecidos pela IN nº 62/2011 do MAPA. Todas as amostras estavam dentro do padrão determinado pela legislação para o EST, ESD 
e de teor de lipídeos. Além disso, as pesquisas de amido, formol e hidróxido de sódio foram negativas. Na prova de pesquisa de cloretos, 40% das 
amostras foram positivas, o que pode estar relacionado com adição indevida de substâncias para aumento da densidade ou sugerindo problemas 
sanitários no rebanho. Na prova do alizarol, 20% apresentaram instabilidade sendo tal característica ser associada ao leite ácido. Esta alteração 
tem como principal causa a contaminação ocasionada por deficiências de higiene no momento da ordenha. Na verificação da densidade a 15ºC 
pôde se observar que 10% das amostras estavam acima do padrão. A acidez titulável estava acima do limite máximo preconizado pelo RTIQ em 
10% das amostras sugerindo a ocorrência da formação e acúmulo de ácido lático, provavelmente pelo aumento da quantidade de micro-
organismos ocasionando a degradação da lactose. Diante dos resultados encontrados, conclui-se que a qualidade físico-química do leite cru 
produzido nas pequenas propriedades rurais avaliadas na microrregião de Itaguaí – RJ apresentaram em sua maioria desvios quanto à identidade 
e aos requisitos mínimos de qualidade que deve apresentar o leite cru nas propriedades rur
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