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Resumo:. Dados obtidos pelo questionário aplicado em Rive, distrito da cidade de Alegre,que a 
população local utiliza este alimento de várias formas e não conhece os riscos associados ao 
consumo de alimentos potencialmente perigosos. A análise microbiológica deste tipo de leite revela a 
presença em algumas amostras de Salmonella sp e uma contagem elevada de bactérias mesófilas e 
de coliformes totais o que evidencia uma péssima higiene na obtenção do leite. A média de mesófilos 
foi de 3,54 x105 . São necessários novos levantamentos para melhor entender os hábitos dos 
consumidores e também para pesquisar os microorganismos que podem estar presentes neste 
alimento. 
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INTRODUÇÃO 

Conforme Badini (1996), apesar da proibição 
legal imposta à comercialização do leite cru, 
este comércio é ainda muito importante para 
os produtores rurais, principalmente para o 
médio e o pequeno produtor, pois os mesmos 
não possuem mecanismos de defesa contra 
as flutuações do mercado, sendo a venda 
direta de seu produto uma boa alternativa. 
Com isso, a venda direta do leite encontra 
apoio junto aos consumidores, porque o 
consideram "mais forte", "mais natural", "mais 
gorduroso" e de "maior digestibilidade" e por 
não possuir adição de água ou de "química".É 
de senso comum que o consumo do leite cru 
pode ser uma ameaça à vida, sendo que 
muitos surtos de origem alimentar foram 
desencadeados pelo consumo deste produto e 
de seus derivados. Existem muitos dados 
sobre doenças causadas por microrganismos 
patogênicos pela ingestão de leite cru na 
literatura internacional. Apesar dos grandes 
riscos de infecção dos consumidores por 
bactérias patogênicas, ainda ocorre o 
consumo de leite cru no Brasil e mesmo em 
países da Europa e América do Norte  
Infelizmente, o Brasil não possui, ainda, dados 
consistentes sobre a associação entre 
consumo do leite cru e surtos alimentares 
(Nero et al., 2004). Diante dos aspectos 
levantados, considera-se de grande 
importância a avaliação dos riscos e perigos 
associados ao consumo de leite que possam 
afetar a saúde do consumidor, e objetiva-se 
criar possibilidades para a utilização de novas 

tecnologias que contribuam para a segurança 
e qualidade dos alimentos. 
MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi desenvolvido no distrito de Rive 
da cidade de Alegre. Inicialmente foi elaborado 
um questionário para diagnosticar os hábitos 
dos consumidores de leite. Com o questionário 
coletou-se informações sobre consumo, preço, 
usos do leite, hábitos higiênicos e 
fornecedores. Não houve uma distinção entre 
consumidores de leite cru e consumidores de 
leite pasteurizado e/ou esterilizados. E 
posteriormente foi pesquisado nas amostras 
de leite cru a presença de mesófilos, 
coliformes, EC e samonella sp. de acordo com 
a metodologia descrita por Abreu. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento do perfil dos consumidores 
mostrou o seguinte retrato no distrito de Rive. 
Todos os consumidores (n=11) consomem 
leite regularmente. A escolaridade do grupo 
analisado é variada e não houve nenhuma 
predominância dos diferentes níveis 
educacionais. A obtenção do leite se dá 
principalmente na forma de garrafas pet, o 
leite cru, com cerca de 54,5%. Dentre os 
consumidores de leite cru, a principal 
justificativa para a escolha deste tipo de leite 
recaiu sobre o preço e as outras opiniões 
levantada confirmam o levantamento realizado 
por Badini(1996). O preço médio verificado foi 
de R$ 1,12/L. Outro fato que chama a atenção 
é o destino dado ao leite, quando este azeda, 
ou fica impróprio para o consumo. A maioria 
dos consumidores de leite cru, 66,6%, o 
reutiliza na forma de pães, bolos, broas e 
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biscoitos. Apenas 36,4% dos consumidores 
desconhecem que os alimentos podem 
transmitir doenças.  
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Figura 1 – Justificativas para consumo de leite 
cru 
O índice de coliformes, mesófilos e EC é 
usado para verificar as condições higiênicas 
na produção dos alimentos. Assim, a presença 
e em valores elevados de coliformes e EC 
significam condições higiênicas inadequadas 
de produção. O valor médio encontrado de 
mesófilos das amostras de leite clandestino foi 
de 3,54x105 UFC. Os valores encontrados de 
mesófilos e coliformes totais nos leites 
clandestinos estão de acordo com 
encontrados por (Badini et al., 1996) e  (Nero 
et al., 2004).  Os valores encontrados para os 
mesófilos estão desacordo com a legislação 
brasileira (Brasil, 2002), no qual está 
estabelecido o limite de máximo de 1,0 x 106 

UFC/ mL para mesófilos. Apenas a amostra 2 
apresentou valores superiores ao estabelecido 
pela IN 51. Os valores de coliformes são 
estabelecidos principalmente para os 
alimentos processados. Não existindo um 
padrão para leite cru ou clandestino. 
Os totais de coliformes totais são elevados e 
se comparados ao leite pasteurizado tipo C, os 
leites analisados estão com valores superiores 
ao estabelecido de 2  a 4 NMP/mL. 
A presença de Salmonella sp  não foi 
confirmada por Badini  e por  Nero. Esta 
detecção necessita de confirmação. A 
presença de Salmonella é de extrema 
importância para a saúde publica pois dentre 
os vários microorganismos que podem causar 
problemas de infecções alimentares, a 
Salmonella é um dos mais graves, juntamente 
com a EC(Newell et al., 2010). 
 
CONCLUSÃO 
A análise dos resultados do questionário 
mostra que a população consome leite 
clandestino e não se mostra preocupada com 

as possíveis implicações do uso deste tipo de 
leite. As justificativas para aquisição do leite 
clandestino é baseada em preço e em critério 
duvidosos. As contagens microbiológicas não 
surpreenderam, contudo, a presença de 
salmonela, revela um perigo latente para os 
consumidores. Este tipo de trabalho necessita 
de novos levantamentos, de preferência em 
épocas distintas do ano, para melhor verificar 
os resultados obtidos da análise 
microbiológica. 
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