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Introdução

De acordo com a Instrução Normativa 
N° 36/2000, “entende-se por bebida láctea o 
produto obtido a partir de leite ou leite 
reconstituído e/ou derivados de leite, 
reconstituídos ou não, fermentado ou não, com 
ou sem adição de outros ingredientes, onde a 
base láctea represente pelo menos 51% 
(cinqüenta e um por cento) massa/massa (m/m) 
do total de ingredientes do produto”.

A indústria de bebidas lácteas tem 
crescido e ganhado popularidade devido a 
procura do consumidor brasileiro por produtos 
mais saudáveis, inovadores, seguros e de  
prática utilização, aliada à consolidação dos 
produtos no mercado [11].

A diferença entre iogurte e bebida 
láctea é a consistência e uma redução do valor 
nutritivo do segundo, quando comparado ao 
primeiro produto. A bebida láctea é mais 
líquida, enquanto o iogurte é mais rico em 
sólidos totais. A textura mais leve da bebida é 
fruto da incorporação de soro de leite, enquanto 
a base do iogurte é o leite. Na formulação da 
bebida láctea pode conter, além do soro do leite 
e dos cultivos de bactérias lácticas já 
tradicionais, acidulantes, aromatizantes, 
espessantes, emulsificantes, corantes, 
conservantes, pedaços, polpa ou sucos de fruta e 
mel [11].

Há grande preocupação dos órgãos de 
vigilância sanitária pela inocuidade dos 
alimentos comercializados em todo o país. A 
segurança alimentar tem sido alvo de muitas 
pesquisas científicas que acabam por mostrar 

que, grande parte dos alimentos comercializados 
se encontra fora dos padrões higiênicos 
sanitários estabelecidos por lei, para garantir a 
saúde pública [10].

Produtos lácteos podem causar diversos 
surtos de doenças, devido à presença de 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 
Bacillus cereus [4].

A origem de contaminação do leite e 
seus derivados por bactérias patogênicas varia 
com o tipo de produto e processamento, 
podendo ser de origem endógena ou exógena, 
sendo esta via ambiente [3].

Os objetivos da presente pesquisa 
foram avaliar a qualidade sanitária de bebidas 
lácteas comercializadas em mercados e padarias
na cidade do Recife – PE; verificar se as 
amostras estão de acordo com o padrão 
estabelecido pela Legislação Vigente, avaliar os
padrões microbiológicos para coliformes totais e
termotolerantes (45ºC), pesquisa de bactérias 
láticas, determinação de pH e º Dornic (acidez).

Metodologia

Obtenção das Amostras

As amostras de bebidas lácteas foram 
obtidas em mercados populares, supermercados 
e padarias da cidade do Recife – PE, totalizando 
18 amostras (marcas diferentes) representativas.           

Posteriormente, as mesmas foram 
acondicionadas em caixa térmica com baterias 
de gelo e encaminhadas ao Laboratório de 
Alimentos do Departamento de Tecnologia 



Rural (DTR), da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE).

Preparo das amostras para análise

Os procedimentos para o preparo das 
amostras foram realizados em sala asséptica 
com sanitização das embalagens, utilizando-se 
algodão e álcool etílico a 70%. Após a 
identificação, estas foram levadas à capela de 
fluxo linear previamente descontaminada de 
acordo com o estabelecido pelo fabricante.

Determinação de coliformes totais e coliformes 
termotolerantes

De cada amostra, fracionou-se uma 
alíquota de 25g, sendo transferida e 
homogeneizada em frascos contendo solução 
salina a 0,85% estéril, obtendo-se o método do 
número mais provável (NMP), utilizado para
contagem de coliformes totais, termotolerantes e 
Escherichia coli (E. coli) em água e alimentos 
[9].

Teste presuntivo

Selecionaram-se as diluições 10-2, 10-3 

e 10-4, consideradas as mais adequadas para a 
especificidade do produto. Estas três diluições 
foram inoculadas (1mL) numa série de três 
tubos de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) 
(10mL), por diluição. Após a inoculação, as 
amostras foram incubadas a 35ºC por 24 – 48 
horas. Consideraram-se positivos (suspeitos) os 
tubos que apresentaram turvação (mudança de 
coloração) do meio e formação de gás no 
interior do tubo de Duhran.

Teste confirmativo

Uma alçada de cada tubo suspeito foi 
transferida para tubos de ensaio dotados de um 
tubo de Duhran invertido, contendo Caldo 
Verde Brilhante Bile 2% (VB) e Caldo E. coli 
(EC), meios seletivos que contêm lactose. A 
observação de crescimento com produção de 
gás nos tubos de VB, após 24 – 48 horas de 
incubação a 35ºC, foram características 
relevantes para confirmação da presença de 
coliformes totais. O crescimento com produção 
de gás nos tubos de EC, após 24 horas de 
incubação a 45ºC em banho-maria, foi 
considerado positivo para a presença de 
coliformes termotolerantes.

Os resultados foram analisados de 
acordo com as diluições e a quantidade de 
amostras positivas do teste confirmativo, 
orientando-se pelo uso da tabela de NMP da 
Bacteriologival Analytical Manual [1].

Determinação de bactérias láticas

Para o procedimento metodológico da 
análise das bactérias láticas 25g de cada amostra 
foram homogeneizadas em 225mL de diluente 
estéril (solução salina 0,85 %) obtendo-se a 
diluição 10-1. Transferiu-se 1mL de cada 
amostra (10-1) para tubos com 9mL de solução 
salina estéril (10-2). Da diluição10-2, pipetaram-
se alíquotas de 1mL para tubos com 9mL de 
Caldo Man Rogosa & Sharpe (MRS) estéril até 
obterem-se as diluições 10-1, 10-4 e 10-5. As 
respectivas diluições foram inoculadas em 
Placas Petrifilm AC e distribuídas 
uniformemente com difusores apropriados. As 
placas foram incubadas em estufa bacteriologia 
a 30ºC em jarra de anaerobiose adaptada 
contendo gerador de anaerobiose (OXOID, 
PROBAC) por 48 horas. Após esse período, 
procedeu-se a quantificação das placas.

Determinação de pH

O pH foi determinado pela medida 
direta em potenciômetro, introduzindo-se o 
eletrodo diretamente nas amostras.

Determinação de º Dornic (acidez)

A acidez, em termos de ácido láctico, 
foi determinada titulando-se 10mL da amostra 
com solução º Dornic (NaOH N/9) por viragem 
do indicador básico fenolftaleína em solução 
alcoólica (10D = 0,1g de ácido láctico por litro).

Resultados e Discussão

Os testes para coliformes totais e 
termotolerantes apresentou contaminação em 
apenas 2 (duas) das 18 (dezoito) amostras. Este 
resultado deve-se possivelmente ao baixo pH do 
produto, sabe-se que esses microrganismos 
podem sofrer estresse e não serem detectados 
nas análises [5]. 

Contudo, a ausência de coliformes na 
maioria das amostras dos produtos finais, 
também pode ser indicativa de boas condições 
higiênico-sanitárias, durante o processo de 
elaboração das bebidas, mostrando-se de acordo 
com o estabelecido pela Legislação Vigente -
RDC Nº12, 2001 [2].

A principal função das bactérias láticas 
nos alimentos é a acidificação destes produtos 
em pH próximo a 4,0 (quatro), o que impede o 
desenvolvimento de bactérias indesejáveis pela 
produção de ácidos orgânicos, majoritariamente 
ácido láctico. Isso permite que o tempo de 
conservação dos produtos fermentados seja 
muito maior que a dos produtos no qual a 
matéria-prima não foi fermentada. Outra função 



é desenvolver as propriedades organolépticas 
dos produtos fermentados [5].

Das dezoito marcas analisadas, apenas 
seis apresentaram-se dentro dos padrões de 
contagens estabelecidos pela Instrução 
Normativa nº 36 [7], de 21/12/2000 (Ministério 
da Agricultura), que estabelece o valor mínimo 
de 106 UFC/mL de bactérias láticas em bebidas 
lácteas fermentadas.

De acordo com os dados obtidos, a 
acidez encontra-se entre 53 e 105ºD, e os
valores do pH entre 4,47 e 4,97. Estes, exercem
grande influência sobre os atributos de 
qualidade dos produtos lácteos fermentados e 
são fatores que limitam sua aceitação. Assim, a 
baixa acidez de todas as bebidas lácteas 
elaboradas favorece sua aceitabilidade pelos 
consumidores [4,9].

As mudanças na acidez do produto 
ocorrem, em maior ou menor grau, dependendo 
da temperatura de refrigeração, do tempo de 
armazenamento e do poder de pós-acidificação 
das culturas utilizadas e também se relacionam 
às mudanças nos valores de pH [6,8].

Conclusão

No caso dos coliformes, o pH por estar 
baixo, pode ter proporcionado estresse para os 
microrganismos não permitindo o seu 
aparecimento. No entanto, a ausência pode ser 
devido às boas condições de higiene utilizadas 
durante o processo de fabricação dos iogurtes e 
das bebidas láteas. 

Não foi satisfatória a contagem de 
bactérias láticas, pois como já foi comentado, 
esses microrganismos, têm efeitos benéficos 
descritos a seguir: metabolizam a lactose 
produzindo ácido láctico; participam das 
degradações protéicas que acontecem durante os 
processos de maturação; e produzem diacetil, 
acetaldeído e outros compostos que participam 
do aroma a partir do citrato (Lactococcus 
diacetylactis e Leuconostoc cremoris). 

Das amostras analisadas, 89% 
apresentaram boas condições higiênico-
sanitárias, uma vez que foram detectados 
coliformes em 2 amostras. Porém, a contagem 
de bactérias láticas revelou-se satisfatória em 6 
amostras das 18 analisadas, ou seja, apenas 33% 
estavam viáveis.
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