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RESUMO

Foram analisadas 99 amostras de leite pasteurizado tipo C de diferentes marcas comerciali-
zadas no Estado de Goias, entre Janeiro e junho de 2000, sendo 49 amostras (49,5%)
consideradas fora dos padrOes legais vigentes (Portaria n° 451 de 22 de setembro de 1997 do
Ministe"rio da Saude). Dentre essas, 8 amostras (8,1%) foram classificadas como "produto
em condi95es higignicas insatisfat6rias" devido as contagens de mes6filos, e 39 amostras
(39,4%) mostraram-se em desacordo com os padr5es para coliformes totais, sendo 23 destas
(23,2%) consideradas como "produto em condicCes higienicas insatisfat6rias", 7 amostras
(7,1%), "produto inaceitavel para o consumo", e 9 amostras (9,1%), como "produto impro-
prio para o consumo". Quanta ao numero mais provavel de coliformes fecais, 14 amostras
(14,1%) foram classificadas como "produto em condi90es higienico-sanitarias insatisfa-
torias", 20 amostras (20,2%) foram consideradas "produto inaceitavel para o consumo" e 4
amostras (4,0%), como "produto improprio para o consumo". De acordo com os resultados
encontrados, ha necessidade de adocao de normas de higiene para obten9So e transporte do
leite, ou seja, de controle desde a ordenha atd a comercializacSo, assim como a necessidade
de fiscalizacao mais rigorosa durante a pasteuriza9ao e embalagem do produto para obten9ao
de um produto que atenda pelo menos as condi96es minimas exigidas pela Iegisla9ao
vigente.

DESCRITORES: Leite pasteurizado tipo C. Microbiologia do leite. Controle
de qualidade.

1NTRODUCAO

Denomina-se leite a secrecao da glandula mamaria das femeas
bovinas sadias, um produto normal, fresco e integral resultante da ordenha
completa e ininterrupta (Brasil 1952).
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O leite i um produto que esta presente na alimenta?ao de individuos
de todas as idades e classes socials, destacando-se, principalmente, na dieta
de criancas e idosos (Franco et al. 2000), e tern sido considerado como o
alimento humano mais proximo da perfei9ao, por apresentar, entre outras
caracterfsticas, um excelente valor nutritive, devido ao seu teor de proteinas,
carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais e agua. Por esta razSo, ele
tambe"m e um excelente meio de cultura, podendo ser facilmente contaminado
por varies grupos de microrganismos (Doyle et al. 1997).

A higiene e o controle do leite e produtos lacteos tern como objetivo
basico assegurar a sua inocuidade. A presen9a de taxas suficientemente altas
de certos microrganismos e/ou suas toxinas constituem as causas mais
freqiientes de problemas sanitarios, alem de grandes perdas economicas. O
ubere adquire particular importancia quando da existencia de mastite
subclinica em decorrencia da presen9a de Staphylococcus aureus (Wendpap
etal. 1997).

A refrigera93o do leite apos a ordenha e sua conserva9ao em baixas
temperaturas (± 4°C) inibem o desenvolvimento da microbiota contaminante
e impedem o crescimento de mesofilos (Assenat 1985, apud Wendpap 1997).
A presen9a de bacterias do grupo coliforme, em particular a Escherichia coli
e Enterobacter aerogenes, e apontada pela American Public Health Associa-
tion (APHA, 1953) como conseqiiencia de condi9oes sanitarias insatisfato-
rias ou praticas inadequadas durante processamento e estocagem (Speck
1976).

Para a avalia9ao dessas condi9oes, microrganismos indicadores e
patogenicos sao investigados na busca de uma rastreabilidade na
determina9ao da Analise de Perigos e Pontos Criticos de Controle (APPCC)
(Martins & Albuquerque 1999).

De acordo com Wendpap et al. (1997), a carga microbiana inicial
elevada resultara num leite de baixa qualidade, oferecendo riscos a saiide do
consumidor. Entretanto um tratamento termico adequado impossibilitaria a
sobrevivencia de coliformes fecais, estando por isso sua presen9a associada a
pasteuriza9ao insuficiente ou recontamina9ao pos-processamento, antes ou
durante o acondicionamento.

Para Hoffmann et al. (1999), o conhecimento desses fatos e de suma
importancia ja que o conteudo microbiano do leite pode ser utilizado para
avaliar sua qualidade sanitaria e suas condi9oes de produ9ao.

Conforme Souza et al. (1997), no Brasil, o setor de laticinios esta
come9ando a se preocupar com a qualidade e produtividade devido ao au-
mento da demanda de consumidores e a competi9ao de mercado entre paises
que pertencem ao Mercosul.

Tendo em vista o exposto anteriormente e considerando a
importancia que o leite representa na alimenta9ao humana, este estudo foi
realizado com o objetivo de avaliar, por meio de contagem de microrga-
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nismos mesofilos aerobics e/ou facultativos viaveis, a determina9ao do
niimero mais provavel (NMP) de coliformes totals e fecais, as condifoes
higienico-sanitarias do leite pasteurizado tipo C comercializado no Estado de
Goias de Janeiro ajunho de 2000 e ainda fornecer subsidies para os orgaos de
inspe?ao sanitaria com rela9ao ao monitoramento e controle do leite
consumido no Estado.

MATERIAL E METODOS

Amostras

O presente estudo utilizou 99 amostras de leite pasteurizado tipo C
ou padronizado (pasteurizacao rapida, 3% de gordura), de diferentes marcas
comerciais, produzido no Estado de Goias. As amostras foram enviadas para
o Centro de Diagnosticos e Pesquisas Veterinarias da Secretaria da Agricul-
tura do Estado de Goias, acondicionadas em caixas de material isotermico
contendo gelo (ICMSF 1978).

Prepare das amostras

No laboratorio as amostras foram identificadas e em seguida
homogeneizadas, por inversao da embalagem plastica, durante 25 vezes
consecutivas. A seguir colocaram-se assepticamente 10 ml de amostra em um
erlenmeyer com 90 ml de agua peptonada 0,1%, esterilizada (dilui9ao 10~'),
sendo homogeneizada posteriormente. A partir da dilia'9ao 10"' procedeu-se a
dilui9ao decimal seriada ate 10"3 utilizando-se agua peptonada 0,1%
esterilizada como diluente. As diluiffles obtidas foram empregadas na
contagem de microrganismos aerbbios e/ou facultativos viaveis mesofilos, e
na determina9ao do NMP de coliformes totais e fecais (Brasil 1992).

a) Contagem-padrao de microrganismos aerobics e/ou facultativos viaveis
mesofilos

Foi utilizada tecnica de semeadura em profundidade, empregando-se
agar-padrSo para contagem, com incuba9ao a 32°C durante 48 horas (ICMSF
1978).

b) Determina9ao do NMP de coliformes totais
Utilizou-se a tecnica dos tubos multiples, empregando-se o caldo

lauril sulfato triptose com incuba93o a 32°C durante 48 horas. Os subcultivos
dos tubos positivos em que houve produ9§io de gas e turva9ao do meio foram
inoculados em caldo verde brilhante bile lactose (VBBL) com incubafao a
32°C durante 48 horas (Brasil 1992).
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c) Determina?ao do NMP de coliformes fecais
Foi usada a tecnica dos tubos multiples, empregando-se o caldo EC

com incubaeao a 45°C ± 0,2°C durante 24/48 horas (Brasil 1992). A
determina9ao do NMP de coliformes totals e fecais foi realizada
empregando-se a tabela de Hoskins (ICMSF 1978).

RESULT ADOS E DISCUSSAO

Das 99 amostras de leite pasteurizado tipo C analisadas, 49 (49,5%)
foram consideradas fora dos padrSes legais vigentes, de acordo com Brasil
(1997). Os resultados obtidos nas 49 amostras em relacao aos parametros
propostos estao representados na Tabela 1.

Das 49 amostras, 8 (16,3%) apresentaram contagem de bacterias
aerobias e/ou facultativas mesofilas viaveis superior aquela fixada pela
legislate brasileira - que estabelece que a contagem desses microrganismos
em leite pasteurizado tipo C nao deve exceder a 3,0 x 105 Unidades
Formadoras de Colonias (UFC)/mL -, sendo classificadas como "produto em
condi9oes higienicas insatisfatorias" (Brasil 1997).

Com relacSo ao NMP de coliformes totais observamos que 40
(81,6%) amostras estavam fora dos padrSes e, destas, 9 amostras (4, 22, 26,
30, 31, 32, 18, 46 e 47) apresentaram resultados >110,0 coliformes (col.)/mL,
perfazendo 18,4% e sendo portanto classificadas como "produto improprio
para o consume". As 31 amostras restantes, cuja varia9ao foi de 15,0 col./mL
a 110,0 col./mL, conforme Tabela 1, tiveram como me"dia 52,7 col./mL. As
amostras n°s 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 40,
41, 42, 43 e 44 (46,9%) foram classificadas pela Iegisla9ao como "produtos
em condi96es higienicas insatisfatorias", e as amostras n°s 16, 25, 29, 33, 38,
39, 45 e 48 (16,3%) foram classificadas como "produto inaceitavel para o
consume" (Brasil 1997).

Ainda de acordo com a Tabela 1, 39 amostras (79,6%) estavam fora
dos padroes, e o NMP de coliformes fecais das amostras n°s 4, 22, 31 e 32
(8,2%) apresentou resultados >110,0 g/mL, sendo essas amostras
classificadas como "produto improprio para o consume". As amostras n°s 1,
3, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 45
(40,8%) apresentaram o NMP para coliformes fecais acima de dez vezes o
padrao estabelecido pelo Ministerio da Saude, sendo consideradas como
"produto inaceitavel para o consume". As demais amostras, de n°s 5, 6, 7, 8,
10, 11, 17, 18, 24, 26, 27, 30, 42, 44 e 49 (30,6%), foram classificadas como
"produto em condi93es higie*nico-sanitarias insatisfatorias".

As amostras de n°s 16, 17, 19 e 20 (8,2%) nSo atenderam a nenhum
dos padrSes exigidos pela Iegisla93o, podendo ser consideradas como as
piores amostras analisadas.
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Tabela 1. Distribui9ao dos resultados fora dos padr5es para as analises
microbiologicas de leite pasteurizado tipo C, no periodo de Janeiro a junho de
2000

Leite pasteurizado tipo C
(n° da amostra)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Padrao

Bacterias aerobias
mesofilas (UFC/mL)

1,1 x 103

1,4 x lO 6 *
1,2 x l O 3

2,8 x 10s

6,4 x 10'
1,3 x 105

7,3 x 102

3,7 x 10"
I ,2xl0 6*
4,5 x 10"
1,1 x 103

2,6 x l O 3

3,3 x 104

1,4 x 10s

3,6 x l O 3

7,0 x 105*
1,0 xlO6*
6,1 x 10s*
8,0 x 10s*
7,4 x 10!*
8,2 x 104

5,6 x 10"
5,5xl0 5 «
2,0 x 10"
7,2 x 102

3,2 x 103

3,9 x l O 2

1,5 x 103

3,9x10'
3,0x10'
1,2x10'
2,2 x 10"
6,0 x lO 3

8,8 x l O 3

8,3 x 10'
7,7 x 10'
6,4 x 103

2,6 x 10"
4,4 x 10'
5,1 x 10'
4,0x10'
1,4 x l O 3

4,1 x 104

7,8 x 103

8,2 x 10"
2,7 x 10"
2,9x10"
2,4x10"
4,0x10"
3,0 x 105

Coliformes totais
(col/mL)

24,0*3

0,0
46,0*

>110,0*
4,3

24,0*
24,0*

9,3
0,0
2,3
4,3

24,0*
>110,0*

24,0*
24,0*

110,0*
15,0*
9,3

24,0*
46,0*
46,0*

>110,0*
0,0

24,0*
110,0*

>110,0*
24,0*
46,0*

110,0*
>110,0*
>110,0*
>110,0*

110,0*
46,0*
46,0*
46,0*
24,0*

110,0*
110,0*
46,0*
46,0*
15,0*
46,0*
24,0*

110,0*
>110,0*
>110,0*

110,0*
9,3

10,0

Coliformes fecais
(col./mL)

24,0*
0,0

46,0*
>110,0*

4,3*
2,1*
4,3*
9,3*
0,0
2,3*
2,3*

24,0*
110,0*

0,73
24,0*

110,0*
9,3*
9,3*

24,0*
46,0*
46,0*

>110,0*
0,0
4,3*

110,0*
4,3*
2,3*
0,0

110,0*
2,3*

>110,0*
>110,0*

46,0*
46,0*
46,0*
46,0*
24,0*

110,0*
46,0*

0,36
46,0*
2,3*
1,1
9,3*

110,0*
0,0
0,0
0,73
2,1*
2,0

' Resultados fora dos padrSes.
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A Tabela 2 mostra a distribuifao das amostras de leite pasteurizado
tipo C comercializado no Estado de Goias, fora dos padrSes legais, segimdo
as contagens de microrganismos mesdfilos, e o NMP de coliformes totals e,
fecais. Observa-se que 41 amostras (83,7%) apresentaram-se nessas
condifSes quanto ao NMP de coliformes fecais, enquanto 41 amostras
(83,7%) revelaram-se fora dos padrOes apenas para coliformes totais e/ou
fecais, sugerindo contamina9§lo e falhas nas condic5es higienicas apos a
pasteurizacSo; 8 amostras (16,3%) estavam distribufdas como fora dos
padrQes para mes6filos, sugerindo falhas na pasteuriza93o e no sistema de
conserva9§[o do leite. A refrigera9§io imediata ap6s a ordenha e um fator
preponderante na qualidade do leite, ao se considerarem as caracteristicas
climaticas locais, portanto justificando seu monitoramento (Wendpap et al.
1997).

Tabela 2. Distribui9ao das amostras de leite pasteurizado tipo C, fora dos
padroes legais, comercializado no Estado de Goias, segundo as
contagens de microrganismos mes6filos, e o NMP de coliformes
totais e fecais, no periodo de Janeiro ajunho de 2000

Analises microbiologicas (fora do pa-
drao)
Mesofilos
Coliformes totais
Coliformes fecais
Col. totais +Col. fecais
Mesofilos + Col. totais +Col. fecais
Mesbfilos +Col. fecais
Total

Leite pasteurizado tipo C
N° de amostras %

3 6,1
5 10,2
7 14,3

29 59,2
4 8,2
1 2,0

49 100,0

Os resultados obtidos podem ser atribuidos em grande parte a ma
qualidade da materia-prima em virtude de falhas na higiene de produ93o do
leite cru, comprometendo a eficacia da pasteuriza9ao (BrandSo 1999).
Podem, tambem, revelar a existencia de falhas na higieniza9ao dos
equipamentos que entram em contato direto com o leite durante o
beneficiamento, ou ainda a manuten93o do produto a temperatura superior a
recomendada pelo RIISPOA, o que inviabilizaria o produto ainda na industria
de beneficiamento (Hoffmann et al. 1999). A contamina9ao p6s-
pasteuriza9£io do leite e produtos lacteos esta geralmente associada a limpeza
deficiente dos equipamentos para embalagem ou contamina9ao atraves do ar
(Cousin 1982).

A Tabela 3 apresenta a classifica9ao dos produtos em rela9ao aos
parametros analisados, segundo o Ministerio da Saude. Mostra que o maior
numero de amostras fora dos padr5es e em piores condi9oes foi devido ao
NMP de coliformes fecais. Segundo Franco & Landgraf (1996), a pesquisa
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de coliformes fecais ou de E. coli nos alimentos fornece, com maior
seguranpa, informa96es sobre as condi9oes higienicas do produto e melhor
indicafao da eventual preser^a de enteropatogenos. Em 15 amostras os
resultados apresentaram-se superiores em ate 10 vezes os limites
estabelecidos no padrao especifico, classificando o produto como "em
condi9oes higienico-sanitarias insatisfatorias", sendo seu destino final
defmido pela autoridade sanitaria. Em 20 amostras os resultados
apresentaram-se de 10 a 100 vezes superiores aos padroes, e em quatro, esses
valores estavam acima de 100 vezes os padroes, tornando-se possivel
considera-las "produto inaceitavel para o consume" e "produto improprio
para o consume", respectivamente, conforme Brasil (1997).

Tabela 3. Resultados das analises microbiologicas de amostras de leite
pasteurizado tipo C no Estado de Goias de Janeiro a junho de 2000,
segundo o anexo III da Port. n° 451/1997 do Ministerio da Saude

Leite pasteurizado A c o r d o P C H I PCHSI Padrao Padrao
tipo C padroes inaceitavel improprio
Contagem de 91 8
Mesofilos
NMP
totals
NMP
fecais

coliformes

coliformes

59 23

60

. -

8

15 20

9

4

PCHI- Produto em condic5es higienicas insatisfatorias;
PCHSI- Produto em condicSes higiSnico-sanitarias insatisfatorias.

Wendpap et al. (1997), Martins & Albuquerque (1999) e Hoffmann
et al. (1999), ao investigarem as caracteristicas microbiologicas do leite tipo
C em Mato Grosso, no Ceara e em Sao Paulo, observaram que 36%, 60% e
57,1% das amostras analisadas, respectivamente, mostraram-se fora dos
padr5es legais.

Comparando os resultados deste trabalho com os encontrados na
literatura, conforme Quadro 1, pode-se observar que, para a contagem de
bacterias aerobias e/ou facultativas mesofilas viaveis, 8,1% encontraram-se
fora dos padroes, resultados similares aos obtidos por Goncalves & Franco
(1998) e Hoffmann et al. (1999). P6de-se verificar ainda que, das 99 amostras
analisadas, 49 (49,5%) se encontraram fora dos padroes estabelecidos pela
Iegisla9ao. Esse achado e superior aos encontrados por Wendpap et al. (1997)
e Vieira et al. (2000), que sao, porem, inferiores a 57,1% (Hoffmann et al.
1999) e 60% (Martins & Albuquerque 1999).
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Quadro 1. Trabalhos realizados em outros estados brasileiros demonstrando
situacoes semelhantes de baixa qualidade do leite de consumo tipo
C

Autores

Wendpap et al. (1997)
GonQalves & Franco
(1998)
Martins & Albuquer-
que (1999)
Hoffmann etal. (1999)
Vieira et al. (2000)
Leite Junior et al.
(2000)
Franco et al. (2000)

Estado

MT

RJ

CE

SP
GO

PB

RJ

CPP (%)

16,0

10,0

30,0

7,1
4,4

0,0

0,0

Col. Total

18,0

23,3

45,0

14,3
33,3

65,6

33,3

Col. Fecal

30,0

13,3

40,0

35,7
23,3

34,4

33,3

Desacordo

36,0

-

60,0

57,1
25,6

5,6
CPP- Contagem-padriSo em placa (mesofilos).

Pode-se considerar que, de acordo com os resultados encontrados,
nao se tern conseguido um produto que alcance pelo menos as normas
exigidas pela Iegisla9ao vigente, pois praticamente metade das amostras
analisadas se encontra em desacordo com o padrao oficial vigente, no que
concerne aos padrSes microbiol6gicos de qualidade.

Varies fatores podem influenciar a qualidade final do leite
pasteurizado, sugerindo que toda a cadeia de produ?ao (da produ?ao a
distribuicao) deve ser melhorada e monitorada. Observa-se ainda a
necessidade de uma fiscaliza9ao mais rigorosa durante a pasteuriza9ao e
embalagem, tendo em vista o alcance do produto no comercio e a importancia
de sua qualidade para os consumidores.

ABSTRACT

Microbiologic evaluation of pasteurized milk-type "C", commercialized in
Goias State, from January to June in 2000.

In the present study, ninety-nine samples of pasteurized milk-type "C"
commercialized in Goias State were submitted to microbiological analysis
from January to June in 2000. The results obtained showed that from all
analyzed samples, 49 (49.5%) did not agreed with the microbiological
standards of the Brazilian legislation. Eight samples (8.1%) were classified
as "unsatisfactory hygienic conditions product" due to mesophilic aerobic
bacteria colonies counting, 39 samples (39.4%) disagreed with total
coliforms standards, and 23 of these (23.2%) were considered as
"unsatisfactory hygienic conditions product", 7 milk samples (7.1%) as
"unacceptable product to consumption" and 9 (9.1%) were classified as
"inappropriate product for consumption" The counting of fecal coliforms
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showed 14 samples (14.1%) as "unsatisfactory hygienic-sanitary conditions
product", 20 (20.2%) were considered "unacceptable product to
consumption" and four samples (4.0%) as "inappropriate product to
consumption", according to specific' legislation from the Ministry of Health
(Portaria 451/97). Therefore it is important to adopt hygienic procedures to
improve milk production and transportation, and implement appropriate
surveillance mechanisms milk farm until commercialization. A rigorous
inspection during pasteurization and package phase is essential to guarantee a
product with minimal hygienic conditions according to the brazilian
legislation.

KEYWORDS: Pasteurized milk. Milk microbiology. Quality control.
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