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Introdução

O leite é considerado um dos alimentos mais 
completos, devido ao seu alto teor de proteínas e sais 
minerais, além de outras características [1]. Por ser um 
fluido altamente nutritivo, é um dos alimentos mais 
populares e de fácil obtenção para as classes menos 
favorecidas. Porém, devido a sua riqueza em nutrientes, 
torna-se susceptível ao ataque de um grande número de 
microrganismos provenientes do próprio animal, do 
homem e dos utensílios usados na ordenha.

Por sua composição físico-química e microbiológica, 
o leite é considerado um produto perecível. Um dos 
cuidados logo após sua obtenção deve ser submetê-lo o 
mais rápido possível a algum processo que evite a 
multiplicação de microorganismos nele existentes [2]. 
Atualmente um dos processos mais usados é a 
pasteurização.

Entende-se por Leite Pasteurizado tipo C, o produto 
classificado quanto ao teor de gordura como integral,
padronizado a 3% m/m, semidesnatado ou desnatado, 
submetido à temperatura de 72 a 75ºC durante 15 a 20 
segundos, em equipamento de pasteurização a placas, 
seguindo-se resfriamento imediato em aparelhagem a 
placas até temperatura igual ou inferior a 4ºC e envase 
no menor prazo possível, sob condições que 
minimizem contaminações [3].

 A qualidade do leite pode ser evidenciada por meio 
de determinações físico-químicas, tais como 
verificação da acidez (teste de Dornic tem sido o mais 
utilizado para avaliação da acidez do leite), 
estabilidade ao alizarol, extrato seco total e 
desengordurado, índice de refração, peroxidase 
(enzima utilizada na avaliação da eficiência do sistema 
de pasteurização por ser considerada termorresistente), 
entre outros [2, 4].

Logo, o presente trabalho objetivou avaliar 
especificamente a acidez e peroxidase do leite Tipo 

“C” do programa Leite de Pernambuco fornecido para o 
município de São Lourenço da Mata-PE.

Material e métodos

As amostras de leite pasteurizado tipo C foram obtidas 
em diferentes pontos de distribuição localizados no 
município de São Lourenço da Mata-PE. Os pontos de 
distribuição foram selecionados aleatoriamente, assim 
como todas as amostras eram de lotes diferentes. Foram 
coletadas 12 amostras no período do mês de agosto de 
2009.

Após a coleta, as amostras foram acondicionadas sob 
refrigeração e encaminhadas ao Laboratório de Alimentos 
do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, para análise imediata.

Para a determinação da acidez foi utilizado o Método 
Dornic, que consiste em neutralizar com Solução Dornic 
(NaOH N/9) 10,0mL de leite para Erlenmeyer e 
adicionadas 4 ou 5 gotas de fenolftaleína. Cada 0,1mL de 
solução de Dornic gasto na titulação corresponde a 1°D 
(um grau Dornic) ou 0,1g de ácido láctico/litro [2].

Na pesquisa de peroxidase foi utilizada a metodologia 
descrita por Tronco [2], onde em tubo de ensaio contendo 
1mL de guaiacol e 3 gotas de água oxigenada, foi 
adicionado 5mL de leite, o qual foi levado ao banho-maria 
apenas para aquecimento. O aparecimento de um anel 
marrom indicaria a reação positiva.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos após as análises físico-químicas
são apresentados na Taleba 1.

O leite normal apresenta uma faixa de variação de 16-18 
graus Dornic. Em cima desse parâmetro verifica-se que 4 
amostras ficaram fora do intervalo estabelecido, 
representando 33,33% das amostras analisadas. Desse 
conjunto 2 amostras apresentaram acidez elevada, acima de 
18ºD, o que indica aumento na concentração de ácido 



lático, uma vez que esse ácido é formado pela 
fermentação da lactose por bactérias mesófilas e, 
conseqüentemente, pode indicar qualidade 
microbiológica inadequada da matéria-prima [7]. 

Quanto à peroxidase, todas as amostras analisadas 
foram negativas, ou seja, permaneceram ativas após o 
tratamento térmico, indicando que não foram 
ultrapassadas as condições de tempo e temperatura 
estabelecidas [8], assegurando, assim boa retenção de 
nutrientes e modificações mínimas das propriedades 
físico-químicas e sensoriais [9].

Por ser um produto extremamente perecível, a 
qualidade do leite é uma constante preocupação para 
técnicos e autoridades ligadas à área de saúde, 
principalmente pelo risco de veiculação de 
microorganismos relacionados com surtos de doenças
de origem alimentar.

Basicamente o leite, para ser caracterizado como de 
boa qualidade, deve apresentar as características 
organolépticas, nutricionais, físico-químicas e 
microbiológicas dentro dos padrões vigentes: sabor 
agradável, alto valor nutritivo, ausência de agentes 
patogênicos e contaminantes (antibióticos, pesticidas, 
adição de água), reduzida contagem de células 
somáticas e baixa carga microbiana [10].

São necessários estudos microbiológicos que 
venham a comprovar o grau de comprometimento 
bacteriano no determinado produto, a fim de alertar os 
consumidores e aos órgãos de fiscalização sobre este 
tema tão importante no âmbito da Saúde Pública. 
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Tabela 1. Análise de acidez e peroxidase em leites do tipo “C” provenientes do Programa Leite de Pernambuco.

Acidez expressa em graus Dornic (ºD) e Peroxidase negativa (-) indica que não houve reação

Amostra Acidez (ºD) Peroxidase

1 17 -

2 15 -
3 18 -

4 18 -

5 17 -

6 16 -

7 19 -

8 18 -

9 17 -
10 15 -

11 16 -

12 19 -


