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Introdução
 O Brasil é o sexto maior produtor de leite no mundo, sendo o Paraná o terceiro maior nacionalmente. Em torno de 40% do leite 

consumido no país não sofre nenhum tipo de tratamento térmico e nem fiscalização da sanidade do rebanho e as boas práticas de produção. 
Este leite é transportado em carroças e garrafas plásticas inadequadas sem refrigeração, favorecendo a multiplicação de microrganismos que 
comprometem indiretamente a qualidade nutricional e a segurança do produto. O consumo do leite cru é um risco a saúde, podendo transmitir 
doenças como a brucelose e a tuberculose. Diversos trabalhos desenvolvidos no país avaliando os parâmetros de qualidade físico-química e 
microbiológica do leite indicaram que a maioria das amostras analisadas estava fora dos padrões legais. Desta forma, entendeu-se importante 
avaliarmos a qualidade do leite cru comercializado em nossa região, para que dados concretos possam ser enviados aos órgãos competentes 
locais e que ações de controle possam ser tomadas

Objetivo
 Avaliar a qualidade físico-química do leite cru comercializado em algumas cidades da região Norte do Paraná, bem como indiretamente a

qualidade microbiológica e a presença de anticorpos para a brucelose.

Metodologia
 Foram coletadas 20 amostras de leite cru comercializadas informalmente em Sabáudia, Santa Fé, Warta, Florestópolis, Arapongas, 

Marilândia do Sul e Londrina. As amostras foram levadas sob refrigeração ao LIPOA/UNOPAR, Campus Arapongas, onde realizou - se: Acidez: 
Determinou-se a acidez pelo teste do Alizarol e Dornic; Índice Crioscópio: Determinou-se o ponto de congelamento do leite; Densidade: 
Determinou-se a relação entre a massa e o volume; Sedimentação: Centrifugaram-se as amostras visando determinar o tipo de sedimento; 
Lactofermentação: Observou-se a característica de coagulação a 37ºC/24 h (BRASIL, 2003); Redutase: Avaliou-se indiretamente a população 
bacteriana do leite (TRONCO, 1997); Ring test : Pesquisou-se anticorpos para B. abortus, (MAPA, 2006).Das amostras suspeitas quanto a 
presença de inibidores, conservantes e reconstituintes foram realizadas as pesquisas para água oxigenada,formol, cloro e hipoclorito, 
bicarbonato, amiláceos, cloretos, sacarose e urina (BRASIL, 2003).

Resultado
 50% das amostras estavam ácidas no Alizarol. No teste de acidez Dornic, 20% das amostras estavam abaixo de 14°D e 35% estavam 

acima de 18°D, indicando possíveis problemas como mastite e presença de neutralizantes de acidez. Quanto a densidade, 45% das amostras 
possuíam valores abaixo de 1.028 e 30% das amostras índice crioscópico elevado, indicando fraude por adição de água  e presença de 
reconstituintes de densidade. Na sedimentação, 70% das amostras foram consideradas regulares (células e sujidades), 25% ruins (células, 
sujidades, sangue, terra) e 5% boas (sedimento branco). Na redutase, 35% das amostras demoraram mais de 5 horas para reduzirem o azul 
de metileno. Na lactofermentação, 35% foram classificadas com coágulo gelatinoso (boa qualidade), 35% esfacelado (coliformes), 5% líquido 
sem coágulo (inibidores de crescimento) e 25% digerido (psicrotróficos). No "Ring Test" uma amostra foi positiva. Uma amostra foi positiva 
para pesquisa de bicarbonato e outra para água oxigenada.

Conclusão
 Os leites comercializados nas regiões estudadas apresentaram problemas físico-química e microbiológicos. Fraude por adição de água, 

excesso de sujidades, alta carga microbiana e/ou mastite, resíduos de conservantes e reconstituintes e a possibilidade da presença de 
inibidores de crescimento como antibióticos foram indicativos de problemas higiênico sanitários de obtenção, transporte e conservação.O leite 
informal pode ser um risco ao consumidor já que há possibilidade de transmitir brucelose.
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