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1.RESUMO
Leite, um dos alimentos mais consumidos no mundo, essencial para o organismo

dos seres humanos,  vem sendo alvo de fraudes em sua composição. Em um estado

brasileiro,  4% da produção de leite é realizada por empresas suspeitas de realizarem

fraude. Neste trabalho, pretende-se analisar diferentes marcas de leite processado com a

finalidade de verificar a presença de possíveis fraudes. 

2.INTRODUÇÃO
Fraudes  em  alimentos  são  alterações  ou  adulterações  intencionais  na  parte

biológica do alimento que visam à obtenção de lucros por parte da indústria. Tais fraudes

descaracterizam o produto, passível de restrição legal ao consumo. 

As fraudes mais comuns acontecem em leite, devido à sua fácil ação e dificuldade

de percepção sensorial, sendo que as mais praticadas são a adição de água, de alcalinos,

de constituintes e reconstituintes e de soro de queijo.

3.OBJETIVOS

O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  avaliar  a  possibilidade  de  fraudes  em

amostras comerciais de leite processado com a intenção de prevenir  e minimizar sua

ocorrência.  Para  o  estudo  e  a  avaliação  da  ocorrência  de  possíveis  fraudes,  serão

elaborados  e  aplicados  métodos  experimentais  para  sua  detecção.  Os  resultados

coletados serão analisados  com a finalidade  de  determinar  a  eficiência  dos  métodos

empregados, bem como verificar a presença de fraude em três marcas de leite.

4.METODOLOGIA

O trabalho foi  iniciado com o intuito  de estudar as fraudes mais utilizadas na

indústria alimentícia. Foram feitas várias pesquisas em artigos e livros sobre fraudes em

alimentos  e  leite,  e  suas  definições.  Descobriu-se  que  as  fraudes  mais  utilizadas

acontecem em leites processados, como adição de amido ou água, e adição de alcalinos

e conservantes não permitidos, para conservar o leite por um período de tempo maior.

Segundo pesquisas, a fraude mais utilizada na indústria do leite ainda é a adição

do soro de queijo, uma prática barata utilizada para diluir o leite, aumentando assim sua

produção, porém reduzindo seus teores nutritivos, como proteínas e lipídios.

Alguns métodos qualitativos, como detecção de amido e água oxigenada, foram

testados em laboratório.

5.DESENVOLVIMENTO

Nas primeiras semanas, foram estudadas na literatura, incluindo artigos e livros,

fraudes  em  alimentos  em  geral,  leite  industrializado  e  sua  composição,  e  métodos

fraudulentos  mais utilizados.  Alguns  desses métodos foram praticados até o  presente

momento, como detecção de amido, detecção de água oxigenada e análise de acidez.



O método utilizado para detecção de amido em leite foi baseado na utilização de

lugol. Os leites das marcas Italac®, Líder® e Rico® e uma amostra controle com adição

de amido foram aquecidos em banho-maria e resfriados em água corrente, e três gotas de

solução de lugol foram adicionadas a cada um deles. Na presença de amido, a coloração

se manifestaria azul.

Para identificar  a  acidez de três marcas de leite:  Italac®,  Líder® e Rico®, foi

utilizado o método Dornic. O hidróxido de sódio é utilizado para neutralizar o leite, e um

indicador (fenolftaleína) é utilizado para detectar a quantidade de base que foi utilizada

para neutralizar o ácido do leite.

No método em que se detecta a adição de água oxigenada, também é utilizada a

solução de lugol, verificando a qualidade dos leites Italac®, Líder® e Rico®. Esta reage

com água oxigenada, formando hidróxido de potássio, conferindo cor amarela à mistura.

Quanto  mais  intensa  a  coloração  amarela,  maior  a  quantidade  de  água  oxigenada

presente  no  leite.  Uma  solução  controle  foi  preparada  para  análise  de  eficiência  do

método.

Ainda serão realizadas análises de outros métodos, para avaliar a alcalinidade

das cinzas e a adição de formaldeído, sanitizantes e bicarbonato de sódio.

6.RESULTADOS PRELIMINARES

Por meio de estudos e pesquisas, notou-se que fraudes em leites processados

são bastante comuns, e algumas marcas são citadas como as mais fraudulentas.

Na  análise  de  detecção  de  amido  (Figura  1),  nenhuma  das  marcas  de  leite

processado  apresentou  resultado  positivo  para  fraude,  ficando  assim  com  coloração

amarela,  cor referente à solução de lugol.  A amostra controle (com adição de amido)

apresentou um anel azulado, o que indica que o método funcionou de forma eficiente.

Figura 1. Detecção de amido nas amostras de leite.

Fonte: Autoria própria, 2018.



A Tabela  1 traz  os  resultados obtidos no teste de determinação do índice de

acidez das amostras.

Tabela 1. Resultados de acidez das amostras de leite, obtidos com o método Dornic.

Volume gasto

NaOH / mL

° Dornic % ácido lático

Italac® 1,61 16,1 0,161 
Líder® 1,62 16,2 0,162 
Rico® 1,52 15,2 0,152 

Fonte: Adaptado de RODRIGUES et al.,1995.

Na análise para detecção de água oxigenada nas amostras de leite (Figura 2), foram

obtidos resultados negativos, não indicando a presença de água oxigenada .  A amostra

controle, em que foi adicionada água oxigenada, obteve coloração amarelada. Assim, o

método também mostrou resultados satisfatórios para a determinação de água oxigenada.

Figura 2. Detecção de água oxigenada nas amostras de leite.

Fonte: Autoria própria, 2018.
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