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1. RESUMO 

 O leite é um alimento muito consumido pela população humana, devido seu alto 

teor nutricional, sendo assim ele é considerado um alimento essencial a dieta, e 

indispensável a todas as idades. Pelo leite ser um alimento tão popular entre as 

diversas culturas, existem testes de rotina bromatológica de extrema importância 

que medem sua qualidade, podendo ser através da análise de teor de umidade onde 

é possível se obter a atividade de água do alimento, as onde as amostras são 

levadas para estufa a 105Cº. Outro teste muito utilizado é medir o conteúdo mineral 

do alimento. Utilizado um equipamento chamado mufla, ele faz com que o conteúdo 

orgânico se volatize, permanecendo assim apenas a porção mineral. No 

experimento realizado o valor para teor de umidade foi de 91,11%, de acordo com a 

tabela USDA, o valor é de 88,13%, ou seja, foi possível obter um valor próximo ao 

descrito na literatura. No experimento realizado o resultado obtido para teor de 

cinzas foi de 6,01%, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimento 

(TACO), o valor descrito é de 0.8%, havendo uma grande discrepância entre o valor 

descrito na literatura, mas é possível perceber um valor elevado de desvio padrão, o 

que significa uma grande variação entre os resultados obtidos entre as amostras. 

2. INTRODUÇÃO  

O leite é um alimento muito consumido pela população humana, devido seu 

alto teor nutricional, sendo assim ele é considerado um alimento essencial a dieta, e 

indispensável a todas as idades. O Brasil possui umas das maiores produções de 

leite, grande parte deste leite será submetido ao processamento para produção de 

queijos e, principalmente a leite fluído1.                     

De acordo com a normativa 51, o leite pode ser pasteurizado do tipo A, B ou 

C, pasteurização é o processo através do qual os microrganismos patogênicos são 

eliminados e permanecendo apenas os deteriorantes em pequenas quantidades, 

devido a esse motivo o produto não dispensa a refrigeração precisa. Também existe 

o tipo UHT, onde será usada uma temperatura de 120 eliminando qualquer tipo de 

vida, e só exige baixas temperaturas após aberto para consumo2.                                 

Devido o leite ser um alimento tão popular entre as diversas culturas, existem 

testes de rotina bromatológica de extrema importância que medem sua qualidade, 

através da análise de teor de umidade, é possível se obter a atividade de água do 

alimento3. Outro teste muito utilizado, é medir o conteúdo mineral do alimento. A 



técnica envolve altas temperaturas, sendo assim, é utilizado um equipamento 

chamado mufla que faz com que o conteúdo orgânico se volatize, permanecendo 

apenas a porção mineral4. 

3. OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo analisar a atividade de água do leite 

pasteurizado tipo A, e também quantificar o seu conteúdo mineral, verificando assim 

a qualidade do leite analisado. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para obter o teor de umidade foi usado uma balança analítica para pesar 10 

cadinhos vazios e os resultados foram registrados. Foi acrescentado três gramas de 

leite em cada um deles. As amostras foram levadas para o banho maria a 37ºC, 

durante 30 minutos. Em seguida, foram levadas para estufa a 105Cº. Usou-se um 

dissecador para resfriamento sem perda de umidade. O procedimento se encerrou 

quando as amostras atingiram peso constante. 

Para se obter o teor cinzas do leite pasteurizado tipo A, foram pesados 14 

cadinhos vazios com o uso de uma balança analítica. Posteriormente foi adicionado 

3 gramas de leite em cada cadinho.  As amostras foram para estufa a 37ºC por 30 

minutos. As amostras foram levadas para mufla a 550Cº durante uma hora. Para o 

resfriamento do material usou-se um dissecador e com o uso da balança analítica as 

amostras foram pesadas e registradas novamente e assim calculado o teor de 

cinzas das amostras. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras utilizadas foram de leite pasteurizado tipo A. Todas elas eram 

pertencentes ao mesmo lote, e com a mesma data de validade, de acordo com a 

metodologia descrita foram coletadas e preparadas no laboratório de microbiologia 

de alimento, das Faculdades Metropolitanas Unidas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Análise Físico-química do leite pasteurizado tipo A 

 Média Desvio padrão  

Teor de umidade 91,11 3,093 

Teor de cinzas 6,01 4,88 



Tabela 1. Análise Físico-química do leite pasteurizado tipo A, teor de umidade e cinzas. Dentre os 

resultados obtidos, foi extraído uma média e o desvio padrão.  

De acordo com os resultados foi possível perceber que o leite apresenta uma 

atividade de água elevada. No experimento realizado foi obtido um valor de 91,11%. 

De acordo com a tabela USDA, o teor de umidade para leite é de 88,13% e a média 

obtida através da análise, é próximo ao descrito na literatura5. 

No experimento realizado o resultado obtido para teor de cinzas foi de 6,01%, 

de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimento (TACO), o valor 

descrito é de 0.8%. Mesmo havendo uma grande discrepância entre o valor descrito 

na literatura e o valor obtido, é possível perceber um valor elevado de desvio 

padrão, o que significa uma grande variação entre os resultados obtidos entre as 

amostras6. 
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