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RESUMO 

 

O leite possui uma enorme riqueza em nutrientes e seu derivado, doce de leite. 

Forami realizadas análises microbiológicas em amostras de doce de leite em 

Novo Itacolomi-PR. Realizada a contagem de mesófilos aeróbios, bolores e 

leveduras e coliformes. Os resultados encontrados para mesofilos aeróbios 

foram para A: 4,01logUFC/mL; B: 4,99logUFC/mL, para coliformes a amostra 

A: <3,0 e B: 3,0; e coliformes a 45ºC A: 3,0 e B: 3,0; para bolores e leveduras 

para A: 4,40logUFC/mL e B: 4,63logUFC/mL. 

PALAVRAS CHAVES: Doce de Leite; Microrganismos; Contaminação. 

 

ABSTRACT 

Milk has a huge richness in nutrients and its derivative, sweet milk. Microbiological 

analyzes were performed in fresh milk samples in New Itacolomi-PR. Held mesophilic 

aerobic count, molds and yeasts and coliforms. The results for aerobic mesophilic went 

to A: 4,01logUFC / mL; B: 4,99logUFC / ml Coliform sample A: <3.0 and B: 3.0; and 

coliforms at 45ºC A: 3.0 and B: 3.0; for yeasts and molds to A: 4,40logUFC / mL and B: 

4,63logUFC / ml. 
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INTRODUÇÃO 

O leite é um alimento presente na alimentação de grande parte da 

população, esse produto possui uma enorme riqueza em nutrientes tanto in 

natura quanto em seus derivados. Esse alimento, amplamente apreciado no 

mercado internacional, é produzido em larga escala no Brasil, alcançando 29,1 

bilhões de litros anuais, ocupando o terceiro lugar de maior produção leiteira do 

mundo (DE SÁ, 2012). 

O doce de leite é um produto de base láctea, originado a partir da cocção 

do leite com ou sem a adição de sacarose, até a caramelização parcial ou 

completa do mesmo, sendo obtidas cor e textura desejadas e é consumido com 

uma casca comestível. (DESTRI, 2009).  

Os contaminantes mais comuns do doce de leite são os mesófilos aeróbios 

(bactérias indicadoras de qualidade alimentar), bolores e leveduras e 

coliformes (bactérias indicadoras de contaminação alimentar) (TIMM, 2007)  

A contaminação do doce de leite se dá principalmente devido a: matéria 

prima de procedência duvidosa, falta de higiene básica do manuseador, má 

higienização dos equipamentos utilizados para manuseio e embalagem do 

produto final e exposição para comercialização (DESTRI, 2009; TIMM, 2007).  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a contaminação por microrganismos 

mesófilos aeróbios, coliformes, bolores e leveduras de doce de leite 

comercializado na cidade de Novo Itacolomi-PR. 

 

REFERÊNCIAIS TEORICOS E METODOLOGICOS 

 

As amostras de doce de leite foram obtidas em varejo da própria 

indústria processadora dos doces, localizada na cidade de Novo Itacolomi. 

Foram analisados três lotes distintos de cada doce de leite, perfazendo um total 

de 9 amostras analisadas por tipo de doce.  

Foi levado ao laboratório de microbiologia da FAP – Faculdade de Apucarana e 

homogeneizou-se 25g de amostra com o auxílio de espátula estéril em 225mL 

de água peptonada (0,1%) e, realizou-se diluições seriadas. Feitas as diluições, 

partiu-se para a execução das seguintes análises: contagem padrão em placas 



de mesófilos aeróbios, bolores e leveduras, coliformes a 30°C e a 45°C. Todas 

as análises foram feitas em duplicata.  

Transferiu-se 0,1 mL de cada diluição para a superfície de placas de Petri 

estéreis, em seguida foi adicionado aproximadamente 15 mL de Plate Count 

Agar (PCA) fundido e resfriado a cerca de 40°C e espalhou-se o inóculo por 

toda a placa. Após, incubou-se as placas invertidas a 32°C por 48h. 

Transferiu-se 0,1 mL de cada diluição para a superfície de placas de Petri 

estéreis contendo aproximadamente 15 mL de Potato Dextrose Agar. 

Espalhou-se o inóculo por toda a superfície do meio, com uma alça de Drigalski 

e, após, incubou-se as placas invertidas a 25°C por 3 a 5 dias. 

Selecionou-se as diluições (10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6) e inoculou-se 1 mL de 

cada diluição em uma série de tubos contendo 10 mL de Caldo Lauril de 

Sulfato estéril e após, os tubos foram incubados a 35°C por 24 h. Em caso 

negativo, os tubos foram reincubados até completar 48 horas e realizou-se 

nova leitura. Em caso positivo, foi transferida uma alçada de cada cultura para 

tubos contendo Brilliant-green Bile Lactose Broth e esses tubos foram 

incubados a 35°C por 24 horas. 

A partir dos tubos contendo Caldo Lauril Sulfato com presença de gás, 

transferiu-se uma alçada de cada cultura para o Caldo Escherichia coli (EC) e 

estes foram incubados em banho-maria a 45,5°C por 24 horas. Após a 

incubação, examinou-se os tubos para a formação de gás e em caso positivo 

foi determinado o Número Mais Provável (NMP)/g utilizando uma tabela de 

NMP. 

 

 DISCUSSÃO 

Avaliação das populações microbianas 

 

Tabela 1. Populações de bactérias mesófilas e bolores e leveduras (média ± 
desvio padrão) obtidos para as amostras de doce de leite analisadas. 

 Populações de microrganismos (log 

UFC/mL) 

 

                     Experimental  



Amostra Mesófilos  Bolores e 
leveduras  

Coliformes 
30º 

Coliformes 
45º  

Doce de leite 
com casca 

industrializada 
(A) 

 

4,01± 1,21 4,40 ± 1,56 <3,0 3,0 

Doce de leite 
com casca frita 

(B) 

4,99 ± 1,19 4,63 ± 0,92 3,0 3,0 

 

Os resultados obtidos nas análises microbiológicas mostram que as 

amostras de doce de leite para mesofilos aeróbios e bolores e leveduras estão 

dentro dos valores exigidos pela portaria 354 de 04 de Setembro de 1997, tanto 

em casca industrializa (A) como para casca frita (B).  Já para coliformes os 

valores pra casca industrializada não houve presença deste tipo de 

microrganismo, porem para casca frita (B), há a presença de coliformes totais e 

termotolerantes podendo apontar que houve contaminação do alimento durante 

o processamento do mesmo. 

 Nesse estudo obteve-se populações de 4,40 e 4,63logUFC/mL para 

bolores e leveduras nas amostras analisadas (doce de leite com casca 

industrializada e doce de leite com casca frita respectivamente), diferentemente 

de COSTA (2016), que em trabalho sobre Avaliação microbiológica e sensorial 

de doce em pasta elaborado com soro de leite e pedúnculo do caju encontrou 

populações <1 x 101UFC/g em amostras de doce de leite e SILVA (2011) que 

também obteve populações de fungos <1 x 101UFC/g em doce de leite pastoso 

em estudo sobre Qualidade microbiológica de requeijão e doce de leite pastoso 

produzidos em Tocantins – MG. 

Os resultados obtidos para a contagem de coliformes totais em doce de 

leite em casca industrializada, indicam que a amostras de doce leite pastoso 

está no padrão preconizado pela portaria 354 de 04 de setembro de 1997, 

como os encontrados por em SILVA (2011) em Qualidade microbiológica de 

requeijão e doce de leite pastoso produzidos em Tocantins – MG, mostra 

valores de <3,0 igualmente encontrado nessa pesquisa. Já para coliformes 

termotolerantes, tanto na amostra A quanto na B, foi encontrado valores 

igualmente a PIERRETTI (2012) onde ele encontrou valores menos a 3,0, TIM 



(2007) também encontrou valores iguais aos encontrados nessa análise tanto 

em coliformes totais e termotolerantes. 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se no presente trabalho, onde foram realizadas analises 

microbiológicas de mesofilos aeróbios, bolores e leveduras  e coliformes, sendo 

que para o primeiro e segundo grupo não houve alterações e os valores 

encontrados atendem a legislação, somente no grupo de coliformes há 30º em 

casca industrializada encontrou-se ausente, porem na casca frita para 

coliforme a 30º e 45º notou-se a presença dos mesmos e na casca 

industrializada para 45º houve a presença de coliformes o que indica a 

contaminação do alimento pelo manipulador. 
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