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Introdução  

  
 O doce de leite, também encontrado em referências internacionais como dulce de leche,  é um alimento obtido pelo 

cozimento de leite adicionado de sacarose, que adquire coloração, consistência e sabor característicos em função de 

reações de escurecimento não enzimático [1].  

 É um importante alimento regional, produzido e consumido em grande escala no Brasil. Sua produção nacional é 

feita por muitas empresas, desde as caseiras até as grandes, com distribuição em todo o país. A produção de doce 

de leite caseiro, geralmente, não está de acordo com as normas de fabricação, ficando deficientes de boas práticas 

de fabricação, que resulta em alterações na qualidade do doce. Os alimentos obtidos por processos artesanais têm 

grande possibilidade de se apresentarem contaminados, pelo uso de matérias-primas de fontes não seguras, 

utensílios mal higienizados ou contaminados, elaboração em condições impróprias e armazenamento e 

comercialização em temperatura inadequada, fatores que contribuem para aumentar o risco de causarem 

enfermidades [2]. 

 A aplicação de Boas Práticas ao longo da cadeia produtiva do doce de leite admite a sua comercialização em 

temperatura ambiente, porém, uma vez que tais procedimentos não são aplicados, a sua manutenção nestas condições 

implica em risco à saúde do consumidor. A população deve ter ao seu alcance alimentos de boa qualidade dentro 

dos padrões pré-estabelecidos, não só em valores nutritivos, como também quanto às condições higiênicas que 

lhes propiciem segurança [3].   

 Portanto, um dos desafios da segurança alimentar e da saúde pública da atualidade é atuação junto ao comércio de 

alimentos chamados informais que são aqueles vendidos diretamente pelo produtor, sem garantia alguma das condições 

mínimas de higiene para obtenção da matéria-prima, processamento, armazenamento e comercialização [4].  

 O presente trabalho teve por objetivo analisar a qualidade microbiológica do doce de leite pastoso comercializado 

no mercado municipal de Montes Claros – MG. 
 

Material e Métodos  
  
 Amostras de doce de leite foram adquiridas em seis barracas que comercializam o produto no mercado municipal 

de Montes Claros, representando 50% do total de vendedores. Foram adquiridas três amostras em cada barraca, 

acondicionadas em recipiente térmico e conduzidas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos das Faculdades 

Integradas do Norte de Minas – FUNORTE.  
 As análises microbiológicas realizadas foram a quantificação de coliformes totais e coliformes termotolerantes, 

enumeração de estafilococos coagulase positiva, pesquisa de Salmonella sp. e quantificação de fungos filamentosos e 

leveduras, segundo procedimentos descritos por Silva et al. [5].  
 A quantificação dos Coliformes Totais e Termotolerantes foram realizadas utilizando-se a técnica do NMP 

(Número Mais Provável) em uma série de três tubos.  Alíquotas de três diluições (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

) da amostra foram 

inoculada em uma série de três tubos contendo Caldo de Lauril Sulfato Triptose (LST) por diluição. Após a incubação 

verificou-se a ocorrência ou não de crescimento microbiano, através da visualização da presença de bolhas no tubo de 

Duhan. As culturas obtidas nos tubos positivos foram transferidas para o Caldo Verde Brilhante Bile 2% (VB) e 

incubados a 35ºC/48h e caldo E. coli (EC) a 45ºC/48h. A ocorrência de crescimento microbiano com produção de gás é 

confirmativo da presença de coliformes totais em VB e confirmativo de coliformes termotolerantes em EC.  
 Para isolamento e identificação de estafilococos coagulase positiva, inoculou-se 0,1 mL de cada uma das diluições 

decimais em placas contendo Ágar Baird Parker (ABP) enriquecidos com solução salina de gema de ovo e telurito de 

potássio a 1%, sendo a alíquota de 0,1 mL espalhada com alça de Drigalski, até completa secagem do meio de cultura e 

incubadas a 35ºC/48h. Para confirmação das colônias típicas, que apresentam características como coloração preta e 

halos transparentes, transferiu-se uma alçada para caldo Bread Heart Infusion (BHI) e o Ágar Tripticase Soja (TSA). 

Após 24h as colônias selecionadas foram submetidas ao teste bioquímico de coagulase e catalase e ao método de 

coloração de Gran, os resultados encontrados foram expressos em unidades formadoras de colônias (UFC/g) à partir das 



             

 

colônias confirmadas.  
 Para isolamento e identificação de Salmonela sp., pesou-se  assepticamente 25 g de amostra que foi homogeneizada 

em 225 mL de água peptonada tamponada e posteriormente incubados a 37ºC/18h, para recuperação de células 

bacterianas injuriadas, caracterizando esta fase como pré-enriquecimento. Após o período de incubação, uma alíquota 

de 1 mL foi inoculada em tubos contendo 9 mL do meio de enriquecimento seletivo Rappaport (RR) e 0,1 ml em Caldo 

Tetrationato (TT), e 35-37ºC/24h. De cada tubo inoculado, foram feitas estrias em placas contendo os meios seletivos 

Ágar HE (HeKtoen Enteric).  As colônias suspeitas foram submetidas à testes bioquímicos. 
 Para quantificação de fungos filamentosos e leveduras utilizou-se as diluições seriadas (10

-1
, 10

-2
, 10

-3
, 10

-4
), 

transferindo 1 mL para as placas contendo batata dextrose Agar (BDA) acidificado com ácido tartárico a 10%, e 

incubadas a 22-25ºC durante 5 dias. Os resultados foram expressos em UFC/g. 
  

Resultados e Discussão  
  

 As análises microbiológicas foram realizadas com base nas Normas RDC n.º12, de 2 de janeiro de 2001 [6], a qual 

estabelece que o limite de tolerância para o doce de leite é de 5x10 NMP/g de coliformes termotolerantes, 1 x 10
2 

UFC/g de estafilococos coagulase positiva e ausência de Salmonela sp, em 25 gramas.   

 Segundo a portaria nº 354, de 04 de setembro de 1997 [7] é permitido no doce leite pastoso um valor máximo de 

1x10² UFC/g para fungos filamentosos e leveduras e para estafilococos coagulase positiva, sendo a Salmonella sp. 

ausente em 25 gramas.  

 As seis amostras de doce de leite analisadas estavam de acordo com a legislação vigente com relação a coliformes 

termotolerantes, estafilococos coagulase positiva, Salmonella sp e fungos filamentosos e leveduras.  
 Resultados similares ao presente estudo foram encontrados por Destri et al [2]. Os autores avaliaram a qualidade 

microbiológica do doce de leite, vendidos em cinco feiras livres em Pelotas RS, e também verificaram que nenhuma 

amostra apresentou contaminação pelos micro-organismos entéricos patogênicos Salmonella, coliformes a 45ºC, e 

estafilococos coagulase positiva. 

 Sousa et al [8] analisaram o doce de leite de búfala produzido na Ilha de Marajó, Brasil, e não isolaram Salmonella 

sp. e estafilococos coagulase positiva em nenhuma das 18 amostras estudadas. 

 Moysés et al [9], não verificaram a presença de coliformes totais, coliformes termotolerantes e fungos filamentosos 

e leveduras nas amostras de doce de leite comercializadas na região de São José do Rio Preto, entretanto 28,57% das 

amostras não atenderam ao valores preconizados pela legislação para estafilococos coagulase positiva. 

 Segundo Brito et al [3], o doce de leite não é um produto favorável ao crescimento de micro-organismos por 

apresentar alta concentração de carboidratos e, consequentemente, baixa atividade de água.   

 Madrona et al (2009), encontrou valores parecidos para quantificação de  fungos filamentosos e leveduras, onde 

apenas uma das cinco amostras analisadas houve contaminação, estando o valor da contagem dentro do limite máximo 

estabelecido por legislação.  

 Segundo Madrona et al (2009), a ocorrência de fungos filamentosos e leveduras pode estar relacionada à atividade 

de água do doce, ou pelo fato do produto ser armazenado em temperatura ambiente.   

 Embora o doce de leite não seja um produto favorável ao crescimento de micro-organismos por apresentar alta 

concentração de carboidratos e, consequentemente, baixa atividade de água, a possibilidade de veicular bactérias 

patogênicas não está excluída [3]. 

 A presença de micro-organismos, como Salmonella, Staphyloccus, coliformes e bolores e leveduras, tem sido 

motivo de preocupação por parte dos órgãos responsáveis pela inspeção de alimentos e saúde pública, o qual tem 

estabelecido limites de tolerância para ocorrência destes micro-organismos em produtos comercializados na 

informalidade. 

 

Conclusão  
  

 De acordo com os padrões legais vigentes contidos na Resolução RDC n.° 12, de 02 de janeiro de 2001 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e Portaria n.º 354, de 04 de setembro de 1997, as amostras de doce de leite 

comercializadas no mercado municipal da cidade de Montes Claros, estão de acordo com os padrões sanitários fixados, 

portanto próprias para o consumo humano.  
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