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RESUMO

O leite instável não ácido (LINA) caracteriza-se pela perda de estabilidade da caseína, resultando na sua precipitação na prova do álcool, sem entretanto, haver acidez titulável

elevada. O objetivo parcial foi verificar a ocorrência do leite instável e não ácido, avaliar as características físicas e químicas e detectar fraudes por adição de água ou por

reconstituinte no leite cru produzidos nas propriedades leiteiras do município de Fortaleza de Minas. Foram realizadas coletas de 68 amostras de leite cru em latões no período de

abril a agosto de 2016. As amostras foram coletadas em duplicatas em frascos esterilizados e encaminhados para análises no Laboratório de Análises Ambientais e Produtos

Alimentícios, localizado na unidade acadêmica de Passos, UEMG-MG. A metodologia usada foi pH, acidez, densidade álcool, alizarol, refração e amido segundo Prata, 2001;

crioscopia ( Internacional Dairy Federation, 1991) e glicomacropeptídeo Prata et. al, 2001. Das 68 amostras analisadas apenas o amido encontrou-se dentro dos padrões da

Normativa 51/2002. Foram encontradas amostras fora dos padrões: alizarol 41,17%, densidade 14,70%, crioscopia 41,17% abaixo de -0,550°H sendo detectada fraude por

reconstituintes e em 2,94% acima de –0,530°H detectando fraude por aguagem, refração 23,54% abaixo de 1,3420 e 14,17% obteve resultado acima de 1,3420 confirmando a

adulteração, glicomacropeptídeo 8,82% das amostras encontrou-se acima da normativa e em 41,13% obteve resultado abaixo, pH 82,35%,  teste do álcool 41,17% e acidez

titulável 23,53%, sendo assim indicam que o leite está sem estabilidade ao tratamento térmico, ocorrendo significativos prejuízos a toda cadeia produtiva pois o leite é rejeitado

pela indústria. Com os resultados parciais obtidos até o momento conclui-se que houve amostras instáveis não ácidas e irregularidades no teste de fraudes sendo assim será feita

após a entrega dos laudos uma discussão dos resultados orientando os produtores avaliarem a qualidade do leite.
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