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MAGNAVITA, Ana Prudência Assis. Avaliação das características físico-químicas e 

da presença de resíduos de antimicrobianos em leite pasteurizado nas regiões 

Sudoeste e Sul Bahiano. Itapetinga-Ba: UESB. 2012. 68p. (Dissertação- Mestrado em 

Engenharia de Alimentos). *  

 

RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho realizar a caracterização físico-química e avaliar a 

presença de resíduos de antimicrobianos, por meio do uso de kit’s Delvotest® SP-NT, 

em 20 marcas de leite pasteurizado, sob Inspeção Estadual, adquiridas em 

estabelecimentos comerciais de cidades do Estado da Bahia, e quantificar as 

tetraciclinas (oxitetraciclina e tetraciclina) por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência 

(CLAE). O período de coleta das amostras foi mensal, compreendendo novembro/2010 

a outubro/2011. Os parâmetros físico-químicos analisados foram acidez, gordura, 

densidade, sólidos não gordurosos, sólidos totais e índice crioscópico. Os resultados das 

análises físico-químicas demonstraram que das 20 marcas de leite analisadas, nenhuma 

atendeu à legislação vigente, para algum dos parâmetros analisados, sendo que destas, 

20% não atenderam aos parâmetros de acidez, 25% de densidade, 65% de gordura, 30% 

de proteína, 55% sólidos totais, 50% sólidos não desengordurados e 60% de índice 

crioscópico. No teste de triagem, foram identificadas 19 amostras positivas (7,9%), 24 

suspeitas (10,1%) e 197 negativas (82,0%). O método validado mostrou-se suficiente 

para a quantificação das tetraciclinas nas amostras de leite analisadas. Das 43 amostras 

positivas e/ou suspeitas analisadas por CLAE, em 40 (93%) foram detectadas e 

quantificadas a presença de oxitetraciclina e em 13 amostras (30%) a tetraciclina. Os 

resultados obtidos indicam que o leite pasteurizado comercializado nas regiões Sudoeste 

e Sul, em sua maioria, não atende a legislação vigente. Com relação à presença de 

resíduos de antimicrobianos nas amostras de leite, apesar da maioria ter apresentado 

resultado negativo, dentre as que apresentaram resultado positivo e/ou suspeito no teste 

de triagem, todas apresentaram concentrações das tetraciclinas superiores ao LMR. Os 

resíduos de antibióticos no leite acarretam prejuízos econômicos e danos à saúde, 

tornando-se fundamental que as indústrias de laticínios implantem sistemas de 

fiscalização da qualidade do leite recebido, visando diminuir os impactos desses 

resíduos para a população e o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: cromatografia, tetraciclina, antibióticos. 
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MAGNAVITA, Ana Prudência Assis. Physico-chemical characterization and 

evaluation of the presence of antimicrobial residues in pasteurized milk in the 

Southwest and South of Bahia. Itapetinga-Ba: UESB. 2012. 68p. (Dissertation - 

Master’s degree in Food Engineering). *  

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the physico-chemical characteristics and 

search for the presence of antimicrobial residues, through the use of kits Delvotest ® 

SP-NT, in 20 milk brands under the State Inspection, available in commercial 

establishments in Bahia State, and to quantify the tetracyclines (oxytetracycline and 

tetracycline) by high performance liquid chromatography (HPLC). The period of 

sample collection was monthly, comprising the period from November/2010 to 

October/2011. The analyzed physicochemical parameters were: acidity, fat content, 

density, non-fatty solids, total solids and cryoscopic index. The results of 

physicochemical analyzes showed that among the 20 milk brands examined, none met 

the current legislation in relation to all parameters. More specifically, 20% of the 

analyzed brands did not meet the parameters for acidity, 25% for density, 65% for fat , 

30% for protein, 55% for solids, 50% for non-fatty solids and 60% for cryoscopic index. 

In the screening test, we identified 19 positive samples (7.9%), 24 suspicious ones 

(10.1%) and 197 negative ones (82.0%). The validated method proved to be sufficient 

for the quantification of tetracyclines in milk samples analyzed. Out of the 43 samples 

considered as positive/suspicious,  analyzed by HPLC, in 40 samples (93%) the 

presence of oxytetracycline was detected and quantified and in 13 samples (30%), the 

presence of tetracycline. These results indicate that pasteurized milk brands sold in the 

South and Southwest regions of Bahia, mostly, do not meet current legislation. 

Regarding the presence of antimicrobial residues in milk samples, most brands tested 

have shown a negative result. Among those who tested positive and/or suspect in the 

screening test, all presented tetracycline concentrations above the MRL. The presence 

of antibiotic residues in milk cause economic losses and damage to health. Therefore, it 

is essential that the dairy industry implants systems for monitoring the milk quality in 

order to reduce the impacts of these antimicrobial residues to people and the 

environment. 

 

Keywords: chromatography, tetracycline, antibiotics. 
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*Adviser: Sérgio Augusto de Albuquerque Fernandes, DSc., UESB, Co-advisors: Sibelli Passini 
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1. INTRODUÇÃO 

O leite é considerado o alimento mais perfeito da natureza. Apresenta 

composição rica em proteínas, vitaminas, gordura, carboidratos e sais minerais 

(principalmente cálcio), essenciais aos seres humanos. É produzido durante a lactação 

na glândula mamária de mamíferos, a partir de elementos que passam do sangue para as 

células especializadas da glândula.  

As mastites provocam alterações nas propriedades físico químicas do leite. Estas 

se caracterizam pela inflamação do parênquima da glândula mamária e podem ser 

classificadas em subclínicas e clínicas No processo de controle e de cura das mastites, 

são administrados medicamentos ou drogas veterinárias aos animais doentes, sendo 

esta, uma das fontes mais comuns de resíduos de antibióticos em animais lactantes. 

A presença de resíduos de antimicrobianos no leite pode causar graves efeitos na 

saúde do consumidor, entre os quais: hipersensibilidade, choque anafilático, teratogenia, 

resistência microbiana e desequilíbrio da microbiota intestinal, acarretando, ainda, 

prejuízos financeiros para a indústria de laticínios, por interferirem na produção de 

derivados. 

Existem testes qualitativos e quantitativos para detectar resíduos de 

antimicrobianos e drogas no leite e em derivados lácteos têm sido desenvolvidos, desde a 

década de 1940. Os métodos mais usados são os de inibição microbiológica, métodos 

imunológicos, métodos enzimáticos, cromatografia gasosa, cromatografia em camada 

delgada e cromatografia líquida de alta pressão. 

O uso de medicamentos veterinários está previsto na legislação brasileira desde 

o final da década de 1960. 

Em 2002, foi criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o 

Programa de Análise de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de 

Origem Animal (PAMVet), no qual critérios foram estabelecidos e o leite bovino foi 

selecionado como a primeira matriz de análise para a pesquisa de resíduos de 

medicamentos veterinários. 

A Bahia ocupa a 7ª posição no ranking nacional, com produção de leite de mais 

de 1, 2 bilhões de litros/ano, observando-se incremento na produção de 4,8% em relação 

à 2009, e produtividade de 534 litros/vaca/ano (SIQUEIRA & CARNEIRO, 2012). 

Pelo fato da ocorrência de antimicrobianos em alimentos ser um tema de alta 

relevância, tanto para pecuária quanto para saúde pública, objetivou-se com este 
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trabalho avaliar qualitativamente a presença de resíduos de antimicrobiano em amostras 

de leite pasteurizado processados, sob Inspeção Estadual, adquiridos em 

estabelecimentos comerciais das cidades nas regiões Sudoeste e Sul do Estado da Bahia, 

no período de novembro/2010 a outubro/2011 e quantificar as amostras positivas 

avaliando a presença das Tetraciclinas (oxitetraciclina e tetraciclina). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Leite  

O leite é produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias 

bem-alimentadas e descansadas, sendo descrito como produto da secreção das glândulas 

mamárias das fêmeas dos mamíferos. O leite fluido pasteurizado é classificado quanto 

ao seu teor de gordura em: pasteurizado integral com teor mínimo de 3%, leite 

pasteurizado semidesnatado com 0,6 a 2,9% e desnatado com no máximo 0,5% de teor 

de gordura (BRASIL, 2011). 

Na dieta o leite assume papel importante devido ao seu alto valor biológico. Sua 

composição média consiste em: 87,4% de água e 12,6% de sólidos totais, sendo 3,9% 

de gordura, 3,2% de proteína, 4,6% de lactose e 0,90% de minerais e outros sólidos 

(BRITO & BRITO, 2004). 

Ao chegar ao laticínio o leite passa por diversas análises antes de seu 

processamento, sendo avaliada sua temperatura, acidez titulavel, índice crioscópico, 

densidade relativa (à 15ºC), porcentagens do teor de gordura, sólidos totais e sólidos 

não gordurosos. Também deve-se realizar o teste do álcool/alizarol na concentração 

mínima de 72% v/v (leite resfriado) ou 76% (leite cru não resfriado), pesquisa de 

fosfatase alcalina, pesquisa de peroxidase, pesquisa de neutralizantes da acidez e de 

reconstituintes da densidade (BRASIL, 2006). 

As análises físico-químicas são uma ferramenta eficiente para a avaliação da 

qualidade do leite. Dentre estas, a quantificação dos teores de gordura, proteína, lactose 

e sólidos desengordurados permite avaliar a qualidade nutricional e integridade dos 

componentes do leite e seus derivados. A determinação da densidade e do índice 

crioscópico permite verificar a ocorrência de fraudes, como desnate prévio ou adição de 

água (TRONCO, 2003). Após sua pasteurização, o leite passa também por diversas 

análises e deve se apresentar de acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Leite Pasteurizado, com características apresentadas na Tabela 1 

(BRASIL, 2011). 

O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, devido à produção de 30,7 

bilhões de litros/ano, ocupando posição de destaque no cenário mundial. Enquanto, a 

produção de leite inspecionado em estabelecimentos controlados é apenas 20,9 bilhões 

de litros/ano. No Nordeste a produção total de leite foi de aproximadamente 4 bilhões 
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de litros de leite em 2010, destes mais de 1,2 bilhões de litros foi inspecionado 

(SIQUEIRA & CARNEIRO, 2012). O volume interno produzido tem aumentado, em 

parte graças aos diversos programas de incentivo à produção e a adoção de medidas 

visando à estruturação da agricultura familiar no Brasil. 

 

TABELA 1 – Características do leite pasteurizado, e os requisitos físico-químicos necessários 

para assegurar a qualidade do leite. 

Requisitos Integral Semidesnatado Desnatado 

Gordura (g/100g) Mín. 3,0% 0,6-2,9% Max. 0,5% 

Acidez, em g de ácido 

láctico/ 100 mL 

0,14 a 0,18 para todas as variedades quanto ao teor de 

gordura 

Índice Crioscópico  -0,530ºH a -550ºH (-0,512ºC a -0,531°C ) 

Sólidos não-gordurosos 

(g/100g) 

 

mín. de 8,4 

Estabilidade ao Alizarol 

72% v/v 

 

Estável para todas as variedades quanto ao teor de gordura 

Fonte: BRASIL (2011)  

 

Dentre as regiões leiteiras da Bahia, a região Sudoeste se destaca como a maior 

produtora sob inspeção estadual, com produção anual de mais de 230 milhões de litros 

de leite. A segunda colocada é a região Nordeste, que processa mais de 98 milhões de 

litros de leite/ano, sendo seguida pela região Sul, que processa mais de 80 milhões de 

litros de leite ano. Como quarto maior produtor de leite sob inspeção estadual tem-se o 

Extremo Sul baiano, com produção de mais de 64 milhões de litros processado por ano. 

As regiões Oeste, Centro, Centro Leste e Norte, apresentaram 50, 19, 16 e 9 milhões de 

litros de leite/ano, respectivamente (ADAB, 2009). Destes, apenas 17 milhões de 

litros/ano são comercializados como leite fluido (ADAB, 2012). 

 

2.2 Qualidade do Leite e Legislação 

O leite e seus derivados constituem-se em alimentos de alto valor nutritivo e 

fonte de renda para os diferentes segmentos que compõem o Complexo Agroindustrial 

do leite (RIBEIRO, 2008). 

A qualidade do leite depende da genética animal, da alimentação e 

principalmente do estado de saúde dos animais. Entre outros fatores demonstram que a 
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inflamação da glândula mamária (mastite) é responsável por alterações na composição 

do leite, muitas vezes tornando o produto impróprio para consumo (SANTOS, 2003; 

MAGALHES et al., 2006). 

A partir da década de 1990, com o aumento da produção de leite no Brasil e com 

a abertura de mercado, a preocupação com a qualidade do leite deixou de ser um tema 

acadêmico e de setores isolados, tornando-se foco de discussão de todo o Complexo 

Agroindustrial do leite.  Com isso, ocorreram mudanças fundamentais e modernizadoras 

na legislação (BRITO et al., 2009). 

No ano de 1999, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

regulamentou o Programa Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem 

Animal por meio da Instrução Normativa nº 42. O referido programa tem como objetivo 

principal pesquisar resíduos de antibióticos e outros inibidores do crescimento 

microbiano observando-se os limites máximos de resíduos previstos no mesmo 

(BRASIL, 1999). 

A partir de 2002, com a entrada em vigor da Instrução Normativa 51 do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o monitoramento da qualidade do 

leite passou a ser mensal (BRASIL, 2002). Com a publicação da Instrução Normativa 

62, em dezembro de 2011, as exigências de qualidade foram mantidas, bem como os 

parâmetros de composição (gordura, proteína bruta e lactose), a determinação da 

contagem de células somáticas (CCS), a contagem total de bactérias (CBT) e a detecção 

de resíduos de antimicrobianos (BRASIL, 2011).  

 

2.3 Mastite 

A mastite é um processo inflamatório da glândula mamária muito frequente e 

pode ser considerada como a mais importante das doenças que afetam os rebanhos 

leiteiros em todo o mundo (TAN et al., 2009). Tal afirmação encontra respaldo nos 

prejuízos econômicos provocados pela doença e pelas evidências de risco para a saúde 

pública, ocasionados pela possibilidade de veiculação, por meio do leite, dos agentes 

infecciosos causadores desta doença, muitos deles patogênicos para o homem 

(MARQUES, 2003).  

As mastites classificam-se em mastites clínicas e subclínicas. As mastites 

clínicas caracterizam-se pela presença de sinais evidentes de manifestação, tais como 

edema, aumento de temperatura do animal, endurecimento e dor na glândula mamária 
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e/ou aparecimento de grumos, pus e alteração das características do leite. Por outro 

lado, as mastites subclínicas caracterizam-se pela ausência de alterações visíveis no leite 

ou no úbere, no entanto ocorre redução da produção de leite e mudanças na composição 

do mesmo, com aumento da contagem de células somáticas (CCS) no leite (SANTOS & 

FONSECA, 2006).  

O tratamento a ser seguido nas mastites difere de acordo com a intensidade da 

infecção. Considera-se branda (subclínica) quando ocorrem apenas alterações 

macroscópicas no aspecto leite; moderada na qual há também alterações no aspecto 

normal da glândula mamária, tais como vermelhidão, edema, calor e dor; e severa 

(clínica), quando além das modificações no aspecto normal do leite, há 

comprometimento sistêmico como febre elevada, alteração na freqüência cardíaca e 

respiratória, ausência de movimentos ruminais, com ou sem alterações externas do 

úbere (ROBERSON, 2003).  

O tratamento da mastite e de outras doenças que acometem o gado leiteiro é 

realizado com o emprego de antibióticos administrados por diversas vias e com 

períodos de eliminação variáveis (SOUZA & BENEDET, 2000). 

Segundo Santos (2002), rebanhos com maiores contagem de células somáticas 

(CCS) no leite apresentam maior risco de ocorrência de resíduos de antibióticos, pois o 

aumento da CCS do rebanho significa maior ocorrência de mastites. Esta probabilidade 

é cerca de cinco vezes maior nos rebanhos com CCS maior que 750.000 células/mL, do 

que nos rebanhos com baixa CCS. 

Atualmente, a Instrução Normativa Nº 62 estabeleceu como limite máximo para 

região Nordeste, a contagem de células somáticas, máximo de 750.000 /ml de leite cru 

refrigerado, ou não (BRASIL, 2011). 

Os altos níveis de células somáticas no leite causam prejuízos tanto ao produtor 

de leite quanto à indústria de laticínios e, segundo Santos (2002), as maiores perdas 

causadas ao produtor estão relacionadas à redução da produção de leite. 

Conseqüentemente, esta redução gera problemas de captação da matéria-prima para as  

indústrias de laticínios, além de afetar de forma direta à composição do leite, 

diminuindo o tempo de vida de prateleira dos seus derivados (FONSECA & SANTOS, 

2000). 

A redução na produção de leite durante as mastites depende do grau de 

intensidade do processo inflamatório e do estágio de lactação em que ocorre a infecção, 

podendo alcançar perdas de 10 a 20% do total da produção (MARQUES, 2003).  
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2.4 Tratamento da Mastite Bovina 

A não observação de práticas de higiene de ordenha tem proporcionado elevação 

nos casos de mastites. Os tratamentos medicamentosos disponíveis para mastites 

consistem no uso de antimicrobianos (COSTA et al., 1999) preferencialmente por via 

intramamária ou mesmo outras vias de aplicação em conjunto (COSTA, 2002). Outras 

formas são os medicamentos homeopáticos, produzidos a partir de substâncias vegetais, 

minerais ou animais e os bioterápicos (isoterápicos ou nosódios) (BARLOW et al., 

2001; MITIDIERO, 2002; THOMAZ, 2004). 

As principais metas da terapia antimicrobiana são: prevenção da mortalidade nos 

casos agudos, retorno à composição e produção normal do leite, eliminação das fontes 

de infecção e prevenção de novas infecções no período seco (CULLOR, 1993). Assim, 

atualmente, as atividades, pesquisadores e consumidores tem se preocupado com os 

possíveis riscos à saúde que resíduos de antimicrobianos e outras drogas presentes no 

leite para consumo humano possam causar (ERSKINE et al., 2003). 

 

2.5 Antimicrobianos 

 Os antimicrobianos são substâncias químicas inespecíficas ou específicas que 

atuam sobre os microrganismos em geral, patogênicos ou não. Pertencem ao primeiro 

grupo os desinfetantes e anti-sépticos, ao segundo, os quimioterápicos e os antibióticos, 

que são substâncias sintetizadas em laboratório e produzidas parcial ou totalmente por 

microrganismos (SPINOSA, 2002). 

Os mecanismos de ação dos antimicrobianos contra microrganismos susceptíveis 

incluem: ação inibitória da síntese da parede celular, alteração da permeabilidade da 

membrana citoplasmática, inibição ou alteração da síntese protéica e atuação nos ácidos 

nucléicos (LOPES, 2009). 

O uso de antibióticos em vacas lactantes por qualquer via de aplicação, seja 

intramamária, intramuscular, intrauterina, oral, através da dieta ou pela pele pode 

resultar em resíduos no leite. Assim, o uso incorreto de antibióticos na medicina 

veterinária origina resíduos nos alimentos. Estes resíduos podem ter efeitos tóxicos 

diretos sobre os consumidores, como reações alérgicas em indivíduos hipersensíveis, ou 

podem ainda causar problemas indiretamente pela indução de cepas de bactérias 

resistentes (STOLKER & BRINKMAN, 2005). 
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Os antimicrobianos são classificados nas seguintes classes: os β-lactâmicos 

(penicilinas e cefalosporinas), as tetraciclinas (oxitetraciclina, a tetraciclina e a 

clortetraciclina), os aminoglicosídeos (estreptomicina, a neomicina e a gentamicina), os 

macrolídeos (eritromicina) e as sulfonamidas (sulfametazina) (MITCHELL et al., 

1998). 

As principais classes de antimicrobianos utilizadas em vacas em período de 

lactação são os aminoglicosídeos, beta-lactâmicos, tetraciclinas, macrolídeos, 

sulfonamidas e quinolonas. Já em vacas secas, os mais utilizados são os 

aminoglicosídeos, beta-lactâmicos, macrolídeos e tetraciclinas (GORNI & CABRINI, 

2003). 

Dentre as classes citadas, destacam-se as Tetraciclinas, que são antibióticos 

produzidos pelo metabolismo de actinomicetos e possuem considerável utilidade 

terapêutica. As Tetraciclinas possuem amplo espectro de ação, abrangendo bactérias 

Gram-negativas e Gram-positivas, clamídias, riquétsias e até sobre alguns protozoários. 

Estas atuam inibindo a síntese de proteínas dos microrganismos sensíveis, ligando-se à 

subunidade 30S dos ribossomas impedindo que o RNA transportador se fixe ao mesmo 

(ROBBERS et al.,1997). 

 

2.6 Resíduos de antimicrobianos no leite 

Resíduos de medicamentos são definidos como uma pequena fração da droga, 

seus metabólitos, produtos de conversão e impurezas que permanecem no alimento, 

sendo determinados em mg/Kg (ppm) ou μg/Kg (ppb) (SANTOS, 2003). 

A presença de resíduos de antimicrobianos no leite geralmente acontece devido à 

sua indevida utilização, sem respeitar as indicações do receituário e o período de 

carência (COSTA, 2002), e em especial quando não adotadas boas práticas veterinárias, 

ou ainda incorporados à alimentação animal como suplemento dietético (SANTOS & 

FONSECA, 2007). No entanto, a maior causa de uso de antimicrobianos em vias 

lactantes são as mastites (BANSAL et al., 2011). 

O período de carência de um antimicrobiano é o prazo de eliminação deste no 

leite, após a última aplicação (BRITO, 2006). Esse período de eliminação da substância 

administrada deve ser respeitado para prevenir resíduos nos alimentos, provenientes dos 

animais tratados, que durante esse tempo não devem ser utilizados para consumo 

humano (BRASIL, 2002). 
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O leite contendo substâncias inibitórias acima dos limites legais é considerado 

inaceitável para utilização, podendo resultar em perda total para os produtores. 

Consequentemente, a disponibilidade de testes sensíveis, rápidos e baratos para a 

medição de resíduos de antimicrobianos no leite é uma necessidade (RAMÍREZ et al., 

2001). 

 

2.7 Resíduos de Antimicrobianos em Alimentos 

O leite contaminado por substâncias químicas, como os antimicrobianos, é 

considerado adulterado e impróprio para o consumo, pois representa risco à saúde. A 

presença de resíduos de antimicrobianos no leite pode ser consequência da utilização 

inadequada dos antimicrobianos, do não cumprimento do período de carência e da 

ingestão pelos animais de ração contaminada por estes. Também por adição fraudulenta 

para inibir o crescimento bacteriano indesejável, podendo causar grandes impactos na 

saúde da população (RUELA et al., 2005). 

Tratamentos térmicos que são aplicados ao leite como a pasteurização, fervura e 

até mesmo a esterilização, que é um tratamento a ultra alta temperatura (UAT) não 

destroem os resíduos de antimicrobianos presentes no leite (TRONCO, 2003).  

Na indústria de laticínios, a presença de antimicrobianos no leite traz 

dificuldades técnicas, interferindo nos caracteres organolépticos e tecnológicos dos 

produtos lácteos industrializados, principalmente no processamento tecnológico do 

iogurte, manteiga e queijo, devido à inibição da atividade da flora bacteriana (NUNES 

& D’ANGELINO, 2007). Segundo Brito & Lange (2005), o principal problema que 

normalmente ocorre é a inibição das culturas lácteas utilizadas na produção de iogurtes, 

queijos e outros produtos fermentados, dificultando a produção dos mesmos ou 

alterando sua qualidade. 

Rabini et al. (2004), ao avaliarem o perfil de sensibilidade antimicrobiana de 45 

cepas de Staphylococcus spp. isoladas de dez amostras de queijo tipo coalho 

comercializado nas praias nordestinas, encontraram elevado percentual de resistência: 

100% para penicilina; 91% para tetraciclina; 75,5% para vancomicina; 71,1% para 

gentamicina; 66,7% para oxacilina; 60% para eritromicina; 48,9% para cefalotina e 

26,7% para sulfazotrin.  

A presença de resíduos de antimicrobianos no leite e produtos lácteos ingeridos 

pelos consumidores pode desencadear problemas alérgicos em indivíduos sensíveis, 
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efeitos tóxicos e carcinogênicos, alterações no equilíbrio da microbiota intestinal e 

seleção de bactérias resistentes no trato intestinal dos consumidores (FOLLY & 

MACHADO, 2001). 

A resistência bacteriana acontece devido a fenômenos relacionados à formação 

de cepas não sensíveis aos antibióticos, capazes de se multiplicar mesmo na presença de 

concentrações de antimicrobianos mais elevadas do que as provenientes de doses 

terapêuticas convencionais e ocorre em decorrência da evolução natural dos 

microrganismos, além do uso desmedido e irracional destes agentes nas práticas 

médicas, agrárias e veterinárias (HOEFLER et al., 2006). 

Deve-se considerar que o fator idade do usuário é extremamente relevante em 

relação a algumas das reações adversas aos antibióticos, portanto, a presença destes 

resíduos no leite, que é consumido principalmente na infância, assume particular 

importância. Também devem ser considerados os riscos ocasionados pelo consumo de 

leite contendo resíduos de antimicrobianos por gestantes. Algumas destas substâncias 

têm potencial teratogênico, como os metronidazóis, a rifampcina e o trimetoprim; 

outros, como a estreptomicina, apresentam ototoxidade, e as tetraciclinas podem 

determinar alterações no desenvolvimento ósseo fetal (COSTA, 1999).  

 

2.8 Limite máximo de resíduos (LMR) de antimicrobianos no leite 

O Limite Máximo de Resíduo (LMR) ou Limite de Tolerância (LT) de 

antimicrobianos em alimentos é estabelecido nos países a partir da realização prévia de 

testes e análises, que são realizados segundo protocolos e exigências oficiais, 

fundamentados nas diretrizes do Codex Alimentarius. O Codex Alimentarius é um 

fórum internacional de normalização de alimentos, estabelecido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), por meio da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Food and Drug 

Administration (FDA), órgão ligado ao governo americano (FAO/OMS, 2002).  

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS), por meio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece os limites máximos de resíduos de 

medicamentos veterinários, pesticidas, contaminantes e aditivos em alimentos, seguindo 

padrões estabelecidos pelo Codex Alimentarius (ANVISA, 2006).  

O MS e a ANVISA, em trabalho conjunto com o MAPA, criaram o Programa de 

Análise de Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal 
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(PAMVet) (ANVISA, 2006). Este programa foi desenvolvido com o objetivo de 

operacionalizar sua competência legal de controlar e fiscalizar resíduos de 

medicamentos veterinários em alimentos, conforme determina a lei n° 9.782 de 

26/01/1999. 

No Brasil, por meio do PAMVet e o MAPA, foram estabelecidos  níveis 

máximos para resíduos de antimicrobianos no leite.  Para as Tetraciclinas 

(oxitetraciclina, tetraciclina e clortetraciclina) a concentração máxima permitida é de 

100 ng/L ou 100 ppb de leite, individualmente, conforme limites estabelecidos pelo 

Codex Alimentarius (CODEX ALIMENTARIUS, 1993).  

 

2.9 Métodos de triagem e quantificação de resíduos de antimicrobianos no leite 

Para avaliação de resíduos de antimicrobianos em leite a maioria dos testes 

disponíveis no mercado são qualitativos, sendo classificados como testes de triagem. O 

teste de triagem deve fornecer uma indicação segura e confiável da ausência ou 

presença de resíduos na amostra investigada. Desse modo, podem ser classificados 

como aqueles que permitem, com precisão, indicar se uma substância está ou não em 

concentrações acima do limite de segurança para cada antibiótico (SANTOS, 2003). 

Existem vários métodos utilizados como teste de triagem, que atuam inibindo o 

crescimento microbiano, como receptores de medicamentos, que promovem a ligação à 

proteínas, teste de ELISA, enzimáticos e outros que promovem aglutinação em látex 

(SANTOS et al., 2011). 

Atualmente, para a análise de resíduos de antibióticos, vários métodos estão 

disponíveis e podem ser usados diferentes formatos de análises, entretanto, o método 

mais comum para triagem tem sido o teste de inibição do crescimento microbiano.  

Estes testes estão disponíveis comercialmente e cada um tem suas particularidades em 

relação ao tempo de execução e os limites de detecção (KATIANI et al., 2009). 

Alguns testes conhecidos como teste de inibição microbiana, incluem o 

Delvotest® SP-NT, CMT COPAN®, Eclipse® 100, Delvotest® Accelerator, Charm 

Cowside®, dentre outros. O kit Delvotest® SP-NT, surgiu no mercado em 1974 e foi 

reconhecido pela Associationof  Official  Analytical Chemists (AOAC) em 1982, com 

um limite de detecção de penicilina de 007 UI penicilina/mL. Este tem apresentado 

confiabilidade, possuindo largo espectro de inibição microbiana na detecção de resíduos 
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de antibióticos, de fácil utilização, gerando resultados dentro de um período 

relativamente curto, em torno de 3h (SANTOS et al., 2011). 

O princípio do Delvotest® SP-NT (DSM Food Specialties Ingredients, Holand) 

baseia-se na multiplicação do microrganismo, na diminuição do pH do leite e na 

modificação de cor do indicador. Consiste em um kit de ampolas contendo esporos do 

Bacillus stearothermophilus var. calidolactis, nutrientes e indicador de pH (púrpura de 

bromocresol). A interpretação é feita a partir da observação da coloração, sendo 

considerado positivo quando não for observado o desenvolvimento do microrganismo, 

permanecendo, portanto, a cor violeta-púrpura. É caracterizado como negativo quando a 

solução adquirir coloração amarela, indicando, portanto, a ocorrência de 

desenvolvimento de microrganismos, já que a modificação da cor do indicador decorre 

da redução de pH. 

O Delvotest® SP-NT (DSM Food Specialties Ingredients, Holand) permite a 

detecção de cinco classes de antimicrobianos: Beta-lactâmicos, Sulfonamidas, 

Tetraciclinas, Macrolídas, Aminoglicosídeos e outros como a Trimetoprima e Dapsona. 

Enquanto o teste Charm-SL possibilita apenas a detecção de resíduos de Tetraciclinas e 

Beta-lactâmicos, o kit Delvotest® SP-NT permite detectar após o tempo de leitura de 

três horas, 800ppb de oxitetraciclina, 800ppb de tetraciclina e 800ppb de 

clortetraciclina. 

No entanto, para identificação e quantificação dos resíduos de antimicrobianos 

presentes em alimentos de origem animal são recomendadas técnicas analíticas mais 

sensíveis e específicas, como a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência - CLAE 

(MAMANI, 2009). Para a fiscalização e monitoramento eficientes dos níveis de 

resíduos de antimicrobianos em produtos de origem animal, são necessários métodos 

analíticos validados que garantam a segurança e confiabilidade dos resultados obtidos 

(RUELA et al., 2005). 

A CLAE é uma técnica rápida e confiável, com alta sensibilidade para a análise 

de resíduos de antimicrobianos, como por exemplo as Tetraciclinas, possibilitando a 

confirmação, identificação e quantificação dos antimicrobianos presentes na amostra. 

Contudo, sua eficiência varia de acordo com as condições cromatográficas e tipo de 

detector usado (GOTO et al., 2005; SCHNEIDER et al., 2007). 

O método de análise cromatográfica, uma vez desenvolvido, deve ser validado, 

para garantir resultados confiáveis, de forma a poder ser aplicado rotineiramente. A 

validação do método, portanto, consiste em garantir, que o método atenda às exigências 
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das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Assim, um 

processo de validação bem definido e documentado oferece às agências reguladoras 

evidências objetivas de que a metodologia aplicada é adequada para a análise realizada 

(ANVISA, 2003).   

Os parâmetros geralmente utilizados na validação de métodos analíticos são 

seletividade, linearidade, faixa de aplicação, precisão, exatidão, limite de detecção, 

limite de quantificação e robustez (RIBANI et al., 2004). Estes termos são conhecidos 

como parâmetros de desempenho analítico, características de desempenho e, algumas 

vezes, como figuras analíticas de mérito (SWARTZ & KRULL, 1998).  

 Segundo Ribani et al., (2004), a seletividade é a capacidade de se avaliar, de 

forma inequívoca, as substâncias em exame, na presença de componentes que podem 

interferir com a sua determinação, em amostra complexa. 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de uma 

determinada faixa de aplicação (BRASIL, 2003b) e a faixa linear dinâmica é o intervalo 

de massa ou concentração da espécie medida, no qual se pode construir uma curva 

analítica linear (RIBANI et al., 2004). 

 A precisão consiste em representar a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, sob 

condições definidas (ICH, 1995; INMETRO, 2003). 

 A exatidão de um método consiste na proximidade dos resultados obtidos pelo 

método em estudo em relação ao valor verdadeiro (BRASIL, 2003b). É importante 

observar que um valor exato ou verdadeiro é o valor obtido por uma medição perfeita e 

este valor é indeterminado por natureza (RIBANI et al., 2004). 

 Por sua vez, o limite de detecção (LD) é a menor concentração da substância em 

exame que pode ser detectada, porém não necessariamente quantificada, sob condições 

experimentais estabelecidas. Já o limite de quantificação (LQ) é a menor concentração 

da substância em exame que pode ser quantificada, sob condições experimentais 

estabelecidas (ICH, 1995; INMETRO, 2003). 

 A robustez consiste em medir a sensibilidade que o método apresenta em face a 

pequenas variações. Diz-se que um método é robusto quando ele não é afetado por uma 

modificação pequena e deliberada em seus parâmetros (INMETRO, 2003). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Realizar a caracterização físico-química e avaliar a presença de resíduos de 

antimicrobianos em amostras de leite pasteurizado, sob Inspeção Estadual, adquiridas 

em estabelecimentos comerciais de cidades do Estado da Bahia, e quantificar as 

tetraciclinas (oxitetraciclina e tetraciclina) por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência 

(CLAE). 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Realizar análises físico-químicas de diferentes marcas de leite pasteurizado 

comercializados nas regiões Sul e Sudoeste da Bahia; 

 

2. Detectar, em teste de triagem, a presença de resíduos de antimicrobianos em amostras 

de leite pasteurizado, utilizando-se o Kit Delvotest® SP-NT; 

 

3. Validar o método utilizado na quantificação dos resíduos, por meio da determinação 

de parâmetros analíticos apropriados, para assegurar a confiabilidade nos resultados 

encontrados; 

 

4. Quantificar os resíduos de Tetraciclinas (Oxitetraciclina e Tetraciclina) nas amostras 

com resultado positivo ou suspeito no Teste de Triagem, por CLAE. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção da matéria-prima 

As análises foram realizadas em 240 amostras de leite de 20 marcas comerciais 

de leite pasteurizado do tipo integral, em duplicata, correspondendo a 480 amostras 

analisadas, sob Inspeção Estadual, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da 

Bahia (ADAB).  

As amostras dos leites foram coletadas mensalmente em estabelecimentos 

comerciais das Regiões Sul e Sudoeste do Estado da Bahia, durante 12 meses 

(novembro 2010 a outubro de 2011). Estas amostras estavam envasadas em sacos 

plásticos de 1.000 mL, sendo selecionadas no momento da coleta aquelas com 

embalagens íntegras. Após a coleta, as amostras foram congeladas e enviadas ao 

Laboratório de Processamento de Leite e Derivados da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia- UESB. Em seguida, foram identificadas e mantidas congeladas até o 

momento das análises físico-químicas e do teste de triagem de antibióticos.  

 

4.2 Análises físico-químicas 

A avaliação físico-química das amostras de leite pasteurizado foi realizada em 

duplicata para as seguintes análises: acidez titulável (ºD), índice crioscópico (ºH), 

utilizando-se o crioscópio eletrônico LAKTRON 312-L e densidade a 15ºC, 

determinada por termolactodensímetro de Quevenne (BRASIL, 2006).  

Os percentuais de gordura, proteína e sólidos não gordurosos foram 

determinados em equipamento Lactoscan SA_L (MILKOTRONIC, 2008) e os 

resultados foram comparados aos valores limites estabelecidos pela Instrução 

Normativa 62 (BRASIL, 2011). 

 

4.3 Teste de viabilidade do Delvotest® SP-NT 

Para o teste de viabilidade e detecção de resíduos de antimicrobianos nas 

amostras de leite pasteurizado foi utilizado o kit comercial "Delvotest® SP-NT" (Figura 

1). 
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FIGURA 1. Componentes do kit comercial Delvotest® SP-NT: a) ampola com os reagentes; 

b) seringa para injeção das amostras de leite 

Antes do uso os kits foram testados quanto à sua eficácia, confrontando os 

resultados encontrados na análise dos padrões das Tetraciclinas (Oxitetraciclina, 

Tetraciclina e Clortetraciclina) nas concentrações de 100, 400 e 800 ng/mL, com os 

limites de detecção especificados no boletim técnico do fabricante para esta classe de 

antimicrobianos. 

O kit Delvotest® SP-NT permite a detecção de cinco classes de antimicrobianos: 

Beta-lactâmicos, Sulfonamidas, Tetraciclinas, Macrolídas, Aminoglicosídeos e outros 

como a Trimetoprima e Dapsona.  O nível de detecção para as tetraciclinas corresponde 

a 800 ng/mL após o tempo de leitura de 3 horas. 

 

4.4 Preparo das amostras para o teste de triagem 

As amostras de leite foram descongeladas a temperatura ambiente e, em seguida, 

homogeneizadas. Posteriormente, foi inserido 0,1 mL de leite nas ampolas contendo 

Bacillus stearotermophilus var. calidolactis (Figura 2). Na sequência, as amostras foram 

colocadas no incubador Delvo® Incubator, apropriado para o aquecimento do kit, a 

uma temperatura de 64ºC ± 0,5ºC por um período de 3 horas (Figura 3). 

b 

a 
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FIGURA 2. Ampola-teste identificada com o nome da amostra de leite a ser testada 

 
 

FIGURA 3. Incubador Delvo®Incubator 

 

Para a interpretação dos resultados, foi observada a cor da parte inferior 

correspondente a 2/3 do ágar sólido nas ampolas, após decorrido o tempo de incubação 

requerido. Na presença de antimicrobianos, o microrganismo Bacillus 

stearotermophilus  var.  calidolactis é inibido e não há alteração do pH, permanecendo 

o meio púrpura, obtendo-se, assim, resultado positivo (Figura 4). 

 
FIGURA 4. Resultado positivo: presença de resíduo de antimicrobiano no leite 
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A mudança parcial da coloração indica resultado suspeito e, na ausência de 

antimicrobianos detectáveis pelo teste, o microrganismo Bacillus stearotermophilus var. 

calidolactisse multiplica-se, acidificando o meio e alterando sua coloração, que passa do 

púrpura para o amarelo, gerando um resultado negativo (Figura 5). 

 

FIGURA 5. Resultado negativo: ausência de resíduo de antimicrobiano no leite 

  

Das amostras que apresentaram resultado positivo e suspeito no teste de triagem, 

foram coletadas alíquotas de 70 mL e transferidas para um tubo de ensaio estéril, 

devidamente identificado e, posteriormente, congeladas, até o momento da realização 

das análises por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência – CLAE. 

 

4.5 Determinação cromatográfica de resíduos de antimicrobianos no leite   

A identificação e quantificação dos resíduos de antimicrobianos nas amostras de 

leite foram realizadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência- CLAE. 

 

Reagentes e solventes 

Para as análises cromatográficas foram utilizados os seguintes solventes e 

reagentes: acetonitrila da marca J.T. Baker, com grau de pureza cromatográfica, ácido 

oxálico PA, trietilamina grau cromatográfico e ácido tricloroacético PA da Vetec e os 

padrões de Cloridrato de Oxitetraciclina (95%) e Tetraciclina (88%) da Sigma-Aldrich.  

A água utilizada no preparo das soluções foi de grau reagente (resistividade >16 mega 

Ohm), obtida do aparelho marca GEHAKA, modelo MASTER SYSTEM P&D.  
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Equipamentos 

Foram utilizados os seguintes equipamentos para a realização das análises: 

Agitador de tubos IKA® modelo Lab Dancer, centrifuga EXCELSA II® modelo 206 

MP e cromatógrafo líquido marca Shimadzu®, modelo Prominense 20A, equipado com 

detector de arranjo de diodos e coluna C8 com sílica ultra pura e base desativada, 

dimensões (150 x 4,0 mm), tamanho da partícula 5 μm, marca ACE®,  acoplado ao 

computador modelo Dell Vostro 220s, com Software LC Solutions para integração e 

processamento dos cromatogramas. 

 

4.5.1 Otimização e Validação do método 

As análises cromatográficas das tetraciclinas foram realizadas segundo 

metodologia descrita por Denobile & Nascimento (2004), com modificações.  

 

4.5.1.1 Procedimentos analíticos otimizados  

4.5.1.1.1 Etapa de Extração 

A extração dos resíduos de antibióticos (oxitetraciclina e tetraciclina) nas 

amostras positivas e suspeitas foi realizada de acordo com a seguinte metodologia: as 43 

amostras de leite com resultados positivos e suspeitos no teste de triagem foram 

descongeladas em geladeira. Após foram colocadas em bancadas até atingirem a 

temperatura ambiente. Em seguida, em tubos de centrífuga tipo Falcon de 15 mL, foram 

adicionados 1,0 mL das amostras de leite e adicionados 0,35 mL de solução de ácido 

tricloroacético a 80% em acetonitrila. A mistura foi agitada em vórtex por 5 minutos. 

Posteriormente, os tubos foram centrifugados por 15 min. em centrifuga EXCELSA II® 

modelo 206 MP, a 15.000 rpm. Após a centrifugação, os sobrenadantes obtidos foram 

retirados com auxílio de pipetas tipo Pasteur e filtrados através de filtros de membrana 

durapore de 0,45μm e colocados em frascos âmbar com tampa de rosca e guardados sob 

refrigeração até o momento da análise.  

 

4.5.1.1.2 Etapas de detecção e quantificação 

Várias condições cromatográficas foram testadas antes das análises serem 

realizadas. As melhores condições analíticas encontradas para a separação das 
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tetraciclinas a serem quantificadas foram as seguintes: volume de injeção de 20μL do 

filtrado no cromatógrafo líquido; temperatura do termostato da coluna de 40 °C, fluxo 

da fase móvel de 1 mL/min, comprimento de onda da leitura de 363 nm, tempo de 

corrida de 10 minutos e fase móvel em modo isocrático composta por solução de ácido 

oxálico a 0,01M; acetonitrila e solução de trietilamina a 0,1% na proporção de 70:20:10 

(v/v/v), previamente degaseificados e a integração pelas áreas dos picos obtidos nos 

cromatogramas. 

O ácido oxálico a 0,01 M, foi preparado misturando-se 1,2607g do ácido em 

água deionizada e completando-se o volume até 1000 mL em balão volumétrico. 

Posteriormente, a solução foi filtrada através de filtro Millipore de 0,45 μm e 

desgaseificada em banho de ultra-som. 

 A solução de trietilamina a 0,1% foi preparada misturando-se 1,0 mL de 

trietilamina em 999,0 mL de água deionizada. Posteriormente, a solução foi filtrada 

através de filtro Millipore de 0,45 μm e desgaseificada em banho de ultra-som. 

A acetonitrila também foi filtrada através de filtro Millipore de 0,45 μm e 

desgaseificada em banho de ultra-som. 

 

4.5.1.2 Validação do método  

 Para a validação do método utilizado foram preparadas, individualmente, as 

soluções analíticas nas concentrações de 0,04 g/mL ou 400.000 ng/mL dos padrões de 

Cloridrato de Oxitetraciclina (95%) e Tetraciclina (88%), por meio da dissolução do 

analito em água deionizada. A partir de cada solução obtida, foi retirado um volume de 

1,0 mL e transferido para um balão volumétrico de 100 mL e completou-se o volume 

com água deionizada, para a preparação da solução estoque aquosa da mistura dos 

padrões. A partir desta solução foram preparadas diluições nas concentrações de 1600, 

800, 400, 200 e 100 ng/mL, tanto em água deionizada, quanto no sobrenadante obtido 

da extração do leite, em seis replicatas. As soluções permaneceram armazenadas em 

frascos âmbar, devidamente vedados, sob temperatura de -14 a -18°C, até o momento da 

utilização.  

A validação do método proposto consistiu na avaliação dos seguintes 

parâmetros: linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão intra-dia e 

inter-dia, teste de recuperação e seletividade. 
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4.5.1.2.1 Linearidade 

A linearidade foi determinada por meio da capacidade do sistema de medição 

em obter resultados proporcionais à concentração das tetraciclinas (oxitetraciclina e 

tetraciclina) em determinada faixa de concentração. Para tanto, foram construídas 

curvas de calibração com as soluções padrão preparadas em água, como também no 

branco do leite nas concentrações de 100; 200; 400; 800 e 1600 ng/mL, e determinados, 

por regressão linear, as equações das curvas de água e leite. Estas amostras foram 

analisadas em seis replicatas, e avaliados o coeficiente de determinação e o desvio da 

linearidade.  

 

4.5.1.2.2 Limite de Detecção  

O limite de detecção corresponde à menor concentração do analito que se 

diferencia do zero com determinada confiabilidade (RIBANI, 2004), ou seja, a mínima 

concentração de cada tetraciclina adicionada à amostra que apresentou um coeficiente 

de variação menor que 20%.  Para a sua determinação foram preparadas diluições 

sucessivas da amostra de leite, adicionada de 50 ng/mL da solução padrão das 

tetraciclinas, para obtenção das concentrações de 25 e 12,5 ng/mL. As análises para 

cada concentração foram realizadas em 10 replicatas, segundo o procedimento analítico 

descrito. 

 

4.5.1.2.3 Limite de Quantificação  

O limite de quantificação corresponde à menor concentração do analito que se 

pode determinar com precisão adequada (DENOBILE & NASCIMENTO, 2004), e com 

coeficiente de variação menor ou igual a 10%. Para a sua determinação foram 

adicionadas ao leite concentrações inferiores a 50 ng/mL. As análises foram realizadas 

em 10 replicatas, segundo o procedimento analítico descrito. 

 

4.5.1.2.4 Precisão 

Para o estudo da precisão, os brancos obtidos das amostras de leite foram 

enriquecidos com três concentrações diferentes de oxitetraciclina e tetraciclina: 100, 

200 e 800 ng/mL e, em seguida, analisadas seis replicatas para cada concentração. As 
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análises foram realizadas em um dia para a determinação da precisão intra-dia, e em três 

dias consecutivos, para a precisão inter-dias.  

A precisão foi expressa por meio da estimativa do desvio padrão (RSD), também 

conhecido como coeficiente de variação (CV). 

 

Em que:  

s:é a estimativa do desvio padrão absoluto da linha de regressão 

x: média das determinações 

 

4.5.1.2.5 Teste de Recuperação  

Para a realização do teste de recuperação, foram adicionadas concentrações 

conhecidas (100, 200 e 400 ng/mL) das soluções padrão preparadas anteriormente às 

amostras de leite, reconhecidamente sem a presença de resíduos de antibióticos. As 

amostras foram então extraídas seguindo-se a mesma metodologia descrita no item 

4.5.1.1.1 e os extratos obtidos foram analisados. Amostras de leite sem a adição das 

soluções padrão também foram extraídas, para a obtenção dos brancos. As análises 

foram feitas em seis replicatas. Os brancos obtidos foram adicionados das soluções 

padrão, de forma a alcançarem as concentrações inicialmente acrescidas às amostras, ou 

seja, de 100, 200 e 400 ng/mL.  A recuperação das amostras foi determinada por 

comparação das áreas dos picos correspondentes dos padrões nos cromatogramas das 

amostras de leite e dos brancos obtidos após a extração, para avaliar a eficiência do 

método utilizado.  

 

4.5.1.2.6 Seletividade 

Para avaliar a seletividade do método foram analisados os resíduos de 

oxitetraciclina e tetraciclina, nas concentrações de 200ng/mL em água, 400ng/mL em 

branco do leite e uma amostra de leite pasteurizado, em seis replicatas cada. O perfil dos 

registros obtidos para estas amostras foi verificado, sendo observadas a resolução dos 

picos das tetraciclinas pesquisadas e a concordância entre o tempo de retenção de cada 
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uma delas nos cromatogramas das soluções padrão de trabalho e nos cromatogramas das 

amostras. 

 

4.6- Análises Estatísticas 

 

Para os resultados obtidos na caracterização físico-química dos leites 

pasteurizados os dados foram avaliados por meio de análise descritiva, calculando-se os 

valores médios e desvio padrão para todas as variáveis (SAMPAIO, 1998). 

A avaliação da presença de resíduos de antimicrobianos nos leites foi realizada 

no presente trabalho pela observação dos resultados dos testes de triagem e 

determinadas as porcentagens de amostras positivas, suspeitas e negativas. As 

concentrações das tetraciclinas nas amostras, obtidas nas análises cromatográficas 

foram submetidas à analise de frequência. Os valores obtidos na validação foram 

submetidos à análise de regressão com determinação do coeficiente de correlação (R
2
) 

utilizando-se o pacote estatístico Statystical Analysis System® versão 9.0, procedimento 

RSREG (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), licenciado pela Universidade Federal de 

Viçosa (SAS, 2004). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação das propriedades físico-químicas dos leites pasteurizados 

Os resultados percentuais das análises físico-químicas das 240 amostras de leite 

pasteurizado integral, que atendem e não atendem a Instrução Normativa 62, (BRASIL, 

2011) são apresentados na Figura 6. 

 

FIGURA 6: Resultados das análises de acidez, gordura, proteína, sólidos não gordurosos 

(SNG), sólidos totais (ST), densidade e crioscopia das amostras de leite pasteurizado 

comercializados na região Sudoeste e Sul da Bahia, analisadas no período de novembro/2010 a 

outubro/2011 

A acidez titulável, análise muito utilizada pelas usinas de laticínios, 

principalmente devido à facilidade e rapidez em sua execução, reflete a produção de 

ácido lático, sendo indicadora da higiene e conservação do leite (RHEINHEIMER et al., 

2006).  Das vinte (20) marcas de leite analisadas, quatro (04), correspondente a 20% 

apresentaram valores médios abaixo do limite estabelecido, e dezesseis (16) 

apresentaram-se de acordo com o limite. Valores abaixo de 14°D podem indicar adição 

de adulterantes e problemas de mastite no animal, e valores superiores a 18°D, indicam 

possível falta de higiene durante a ordenha e/ou falta de refrigeração imediata. Segundo 

Oliveira et al. (2003), em geral a acidez elevada no leite é resultado da acidificação re-

sultante da degradação da lactose, provocada pela multiplicação microbiana. Santos et 
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al. (2011), analisando vinte amostras de leite pasteurizado padronizado na cidade de São 

Luiz do Maranhão, observaram 17 (85%)  amostras fora dos padrões em relação à 

acidez, percentual acima do observado neste trabalho.  

O teor mínimo de gordura no leite integral deve ser de 3,0% na IN 62/2011 

(BRASIL, 2011). Das 20 marcas de leite, sete (35%) apresentaram-se em conformidade 

com o teor mínimo acima do limite estabelecido e treze (65,0%) apresentaram-se em 

não conformidade com o limite mínimo observado na legislação. Vale ressaltar que a 

redução da gordura compromete diretamente o rendimento industrial, principalmente 

em relação à fabricação de queijos, pois contribui para a consistência dos produtos 

derivados. Silva et al. (2008),  avaliando  a caracterização microbiológica e físico-

química de leite pasteurizado destinado ao programa do leite no Estado de Alagoas, 

observaram que 32,2% das amostras do leite encontravam-se fora do padrão legal, 

percentual abaixo do observado neste trabalho. 

Em relação ao teor de proteína, seis (30%) marcas encontravam-se em não 

conformidade, estabelecidos pela IN 62/2011, com valores abaixo de 2,9%. Ressalta-se 

que a quantidade de proteína é muito variável de acordo com a raça, clima, estação do 

ano, manejo, entre outros fatores. A proteína do leite tem sido, atualmente, um dos 

critérios de pagamento do leite por qualidade, por laticínios de vários países, pois o teor 

de proteína aumenta o rendimento industrial principalmente para a fabricação de queijo. 

Os sólidos não gordurosos (SNG) presentes no leite deve apresentar valor 

mínimo de 8,4% de acordo com a IN 62 (BRASIL, 2011). Dentre as amostras 

analisadas, dez (50%) apresentaram-se em conformidade com a IN 62 e 50% 

apresentaram valor abaixo do permitido. Valores abaixo de SNG também foram 

relatados por Silva et al. (2008). Estes autores observaram que 30 amostras (8,6%) de 

leite pasteurizado Tipo C, das 348 avaliadas, estavam fora dos padrões estabelecidos.  

A verificação da densidade do leite permite a avaliação da ocorrência de fraudes, 

por adição de água ou desnate prévio. Das vinte (20) marcas analisadas cinco (25%) 

apresentaram teor médio de densidade abaixo do limite mínimo, e quinze (75%) 

apresentaram teores médios de acordo com o limite.  O leite normal apresenta densidade 

relativa a 15°C situada entre 1,028 a 1,034 g/mL (IN 62/2011), independentemente da 

ausência ou tipo de tratamento térmico empregado. Valores abaixo de 1,028 g/mL 

significam fraude por adição de água; quando o valor é superior à 1,034 g/mL, a fraude 

pode ser por adição de outras substâncias ou desnate (SANTOS et al., 2011). Zocche et 
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al. (2002) avaliando amostras de leite pasteurizado no Paraná observaram que  75% das 

amostras apresentaram não conformidade em relação à densidade. 

Por meio do índice crioscópico se determina o ponto de congelamento do leite, e 

este indica possíveis adulterações por adição de água. A legislação determina que o 

valor do índice crioscópico para o leite deve variar entre -0,530°H a -0,550°H 

(BRASIL, 2011). Quando os valores observados se encontram maiores que este, ou 

seja, mais próximos de zero, indicam haver adulteração por adição de água. Das 

amostras avaliadas, doze (60%) apresentam valores abaixo de -0,530°H, permitido pela 

legislação (BRASIL, 2011), cinco marcas (25%) apresentaram valor médio acima do 

permitido, que é -0,550°H. O percentual de amostras em não conformidade com a 

legislação, em relação ao índice crioscópico, observado neste trabalho, são menores que 

os relatados por Silva et al. (2011) que observaram 100% das amostras em não 

conformidade. 

Modificações na densidade e no índice crioscópico podem alterar a concentração 

dos demais componentes do leite, como gordura, proteína bruta, sólidos totais, sólidos 

não gordurosos e a lactose, como observado anteriormente.  

No sentido de se avaliar o efeito da densidade e do índice crioscópico sobre os 

componentes do leite foi utilizado a correlação de Pearson. A densidade apresentou 

correlação linear fraca e não significativa (P≥0,01) com todos os parâmetros avaliados 

(índice crioscópico, gordura, proteína bruta, sólidos totais e sólidos não gordurosos) 

sendo negativo apenas com a gordura (Tabela 2).  

 

TABELA 2. Correlação linear entre a densidade do leite e o índice crioscópico, acidez, e os 

teores de gordura, proteína, sólidos totais, sólidos não gordurosos e lactose em leite 

pasteurizado sob inspeção estadual. 

 Parâmetros Tipo de correlação r
1 

Valor de P 

Índice crioscópico (°H) Positiva 0,027 0,691 

Acidez titulável (°D) Positiva 0,018 0,758 

Gordura (%) Negativa -0,015 0,817 

Proteína (%) Positiva 0,042 0,515 

Sólidos totais (%) Positiva 0,021 0,750 

Sólidos não gordurosos (%) Positiva 0,041 0,525 

1
 – Coeficiente de correlação linear;Valor de P≤0,01 
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Por sua vez, o índice crioscópico apresentou correlação positiva e significativa 

(P≤0,01) com todos os componentes (Tabela 3), sendo fraca com o teor de gordura 

(0,197) e a acidez titulável (0,405). No entanto, com o teor de proteína bruta, sólidos 

totais e sólidos não gordurosos (0,896 e 0,806, respectivamente) a correlação foi média. 

 

TABELA 3. Correlação linear entre o índice crioscópico do leite e a acidez titulável, e os teores 

de gordura, proteína, sólidos totais, sólidos não gordurosos e lactose em leite pasteurizado 

integral sob inspeção estadual. 

Parâmetros Tipo de correlação r
1 

Valor de P 

Acidez titulável (°D) Positiva 0,405 0,0001 

Gordura (%) Positiva 0,197 0,0022 

Proteína (%) Positiva 0,896 0,0001 

Sólidos totais (%) Positiva 0,665 0,0001 

Sólidos não gordurosos (%) Positiva 0,806 0,0001 

1
-Coeficiente de correlação linear; Valor de P≤0,01 

São duas as possibilidades que podem explicar os resultados observados na 

composição das marcas de leite. A primeira seria o desnate, fato que ocorre 

normalmente em laticínios. A segunda hipótese se refere à adulteração por adição de 

água. Observa-se que o índice crioscópico (Tabela 2) está alterado em 60% das marcas 

estudadas, sendo seu valor mínimo -530°H (BRASIL, 2011). Ao se adulterar o leite 

com água, altera-se a correlação normal existente entre seus componentes, modificando-

se, por sua vez, suas concentrações. Assim, se ocorre diminuição no índice crioscópico, 

a concentração dos componentes do leite também será diminuída. De posse dos 

resultados, admite-se, mais provavelmente, que tenha ocorrido a segunda hipótese, 

adição de água nas amostras fora do padrão. 

 

5.2 Resíduos de antimicrobianos 

 

O teste de viabilidade realizado para o kit Delvotest® SP-NT demonstrou a 

eficácia do mesmo para detectar pequenas quantidades das tetraciclinas testadas, 

mostrando sensibilidade do método para baixas concentrações de antimicrobianos, 

inclusive para concentrações abaixo do valor determinado pelo fabricante (Tabela 4). 
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TABELA 4. Resultado das análises de sensibilidade do Kit Delvotest® SP-NT para diferentes 

concentrações de padrões de Tetraciclinas 

Antimicrobianos Concentrações analisadas 

(ng/mL) 

Resultados Positivos 

 

Oxitetraciclina 

100 + 

400 + 

800 + 

 

Tetraciclina  

100 + 

400 + 

800 + 

 

Entre as 240 amostras de leites pasteurizados de 20 diferentes marcas estudadas, 

19 amostras apresentaram resultado positivo para resíduo de antimicrobiano, de acordo 

com o Delvotest® SP-NT (Figura 7), revelando frequência de contaminação de 7,9%. 

Por sua vez, 24 amostras foram suspeitas, representado 10% das amostras e 197 

amostras foram negativas (82,1%). 

 

FIGURA 7. Frequência de resíduos de antimicrobianos em leite pasteurizado comercializados 

nas regiões Sudoeste e Sul da Bahia, no período de novembro/2010 a outubro/2011 

 

O teste de triagem empregado na detecção dos resíduos de antimicrobianos (kit 

Delvotest® SP-NT) mostrou-se eficiente na detecção de resíduos de antimicrobianos 

nas amostras analisadas. A freqüência determinada, 7,9% (Figura 7) situou-se acima da 

freqüência observada por Folly & Machado (2001) ao realizarem pesquisa de resíduos 

de antimicrobianos, com uso de testes de triagem (Delvotest P e  βL SNAP Test). Estes 

autores observaram 4,33% de amostras positivas para resíduos de antimicrobianos. 

Frequências superiores à determinada na presente pesquisa foram também 

observadas por Souza et al. (2010). Estes autores citam que de 30 amostras de leite 

analisadas, 23 (76,67%) foram positivas no teste de triagem de resíduos de antibióticos. 

Moraes et al. (2010), avaliando amostras de leite pasteurizado (16 de leite tipo B e 41 de 
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leite tipo C) oriundas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Espírito Santo, relataram 

que, das 57 amostras 25 apresentaram resíduos de tetraciclinas (44%), dois de beta-

lactâmicos (3,5%), quatro de estreptomicina/diidroestreptomicina (7%) e seis de 

tetraciclinas e beta-lactâmicos, frequência esta, superior à observada neste estudo. 

A distribuição dos resultados observados para os resíduos de antimicrobianos     

(oxitetraciclinas e tetraciclinas) estudados ao longo do ano demonstrou haver um 

período no qual se observa maior freqüência de amostras positivas e suspeitas (Figura 

8). Durante o ano, foram observadas 19 amostras de leite positivas no teste de triagem. 

Destas, 13 (65%) foram detectadas entre Janeiro e Junho. As amostras suspeitas 

observadas durante o ano foram 25, sendo 22 destas (91,7%) observadas entre Janeiro e 

Junho. 

 

FIGURA 8. Distribuição mensal das amostras positivas, suspeitas e negativas no teste de 

triagem (Delvotest® SP-NT) de resíduos de antimicrobianos em amostras de leite pasteurizado, 

no período de novembro/2010 a outubro/2011 

Estes resultados indicam haver provavelmente efeito de período sobre a detecção 

de amostras de leite positivas e suspeitas no teste de triagem. A concentração da 

precipitação pluviométrica nas regiões nas quais os laticínios se encontram ocorre no 

verão, estendendo-se até Março. Segundo Meibe et al. (2004), a umidade do ambiente é 

maior neste período, com isso o desenvolvimento de microrganismos causadores de 

mastites é facilitado, podendo-se observar também maiores contagens de células 

somáticas, como conseqüência, dos casos de mastites. Esta sequência de eventos 

determina a elevação no uso de antimicrobianos que, por sua vez, determina a maior 

concentração de resíduos de antimicrobianos no leite.  
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Maculan (2010), em trabalho avaliando a presença de resíduo de 

antimicrobianos em leite ao longo do ano, no Paraná, observou distribuição distinta da 

aqui relatada. Em seu trabalho o maior número de amostras positivas (7) foi observado 

no mês de Novembro, sendo seguido pelos meses de Setembro e Dezembro, cada qual 

com 4 amostras positivas. 

Aumento na contagem de células somáticas (CCS) no leite é indicativo de 

mastites, dessa forma, com o verão a CCS se eleva, aumentando também a incidência de 

mastites (SOUZA et al., 2009), com isso  o uso de antimicrobianos também aumenta, 

visto que a mastite é a causa mais comum do uso de antimicrobianos em vacas lactantes 

(BANSAL et al., 2011). 

O aparecimento de resíduos de antimicrobianos no leite é determinado por 

fatores como: a não observância do período de carência do antibiótico utilizado, erros 

na identificação dos animais tratados, dosagem ou esquema de tratamento diferente do 

indicado pelo fabricante, descarte de leite apenas do quarto(s) tratado(s) com 

antimicrobianos, erros durante a ordenha e mistura de leite com e sem resíduo, entre 

outros (SANTOS & FONSECA, 2007). A duração do período de carência é 

determinada pela dosagem e esquema de tratamento indicado, via de administração, 

produção leiteira do animal e formulação do produto (SANTOS & FONSECA, 2007). 

Os antimicrobianos para uso intramamário possuem liberação rápida (24 e 96 horas), já 

para vacas secas este período é maior, pois são de liberação lenta, sendo que os de uso 

injetável possuem carência de aproximadamente 7 dias.  

O uso de práticas de manejo higiênico de ordenha entre os produtores de leite e 

colaboradores é baixo (NEVES et al., 2011), assim como a percepção da importância do 

leite como alimento. Esta condição gera a não observância das recomendações do uso 

dos antimicrobianos em vacas mastíticas, como a obediência ao período de carência 

recomendado pelos fabricantes (TAN et al., 2009; MACULAN, 2010).  

No Brasil, a utilização de testes para a detecção de resíduos de antimicrobianos 

no leite é uma das exigências das normas oficiais para produção, beneficiamento e 

industrialização do leite e uma das preocupações tecnológicas das grandes empresas do 

setor (BRASIL, 1999; BRASIL, 2002).  

Das 20 marcas de leite pasteurizado estudadas, apenas quatro marcas (D, E, P e 

T) não apresentaram nenhuma reação de positividade para o teste de triagem ao longo 

de um ano de colheitas. Todas as demais marcas (17) apresentaram resultado positivo 

ou suspeito em algum momento (Figura 9). Destas, a marca N foi a que apresentou mais 
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amostras com resultados positivos (25%) e suspeitos (25%), L e O com 16,7% das 

amostras positivas e 8,3% suspeitos, respectivamente. Por sua vez, as marcas B, C e M 

apresentaram 16,7%, 16,7% e 25% das amostras positivas, cada. Enquanto as marcas A, 

F, H, Q, S e V apresentaram amostras positivas (8,3% em todas) com variações no 

percentual de amostras suspeitas. Entretanto, as marcas G, I, J e R apresentaram 

amostras apenas suspeitas (25%, 16,7%, 8,3%, 16,7% e 16,7%, respectivamente). 

 

FIGURA 9: Frequência anual de amostras positivas, suspeitas e negativas no teste de triagem 

(Delvotest ® SP-NT) de diferentes marcas comerciais de leite pasteurizado, das regiões 

Sudoeste e Sul do Estado da Bahia, no período de novembro de 2010 a outubro de 2011. 

É necessário observar que os resultados obtidos com o uso do Delvotest, 

merecem atenção, visto que em função de sua sensibilidade, pode-se observar resultados 

falso-positivos, devido a fatores como elevada contagem de células somáticas, além de 

inibidores naturalmente presentes no leite, como a lactoferrina e lizoenzima 

(HILLERTON et al., 1999).  

Resultados da presença de resíduos de antimicrobianos no leite indicam que os 

produtores não levam em consideração as práticas corretas no uso de medicamentos 

veterinários, e assim, não demonstram preocupação com o efeito no alimento (NERO, 

2007). Logo, os resultados obtidos neste estudo indicam a necessidade de monitoração e 

maior controle dos órgãos de vigilância sanitária, na produção e consumo de leite no 

Estado da Bahia. Uma das principais causas da presença de resíduos de antimicrobianos 

no leite deve-se ao fato de que animais tratados com antimicrobianos devem ser 

ordenhados separadamente por um período determinado respeitando-se o período de 

carência, pois essas substâncias são eliminadas pelo leite mesmo após finalizado o 
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tratamento, sendo necessário descartá-lo durante esse período, que varia, devendo-se 

seguir as recomendações do fabricante (BANSAL et al., 2011). 

O período de carência de antimicrobianos como a Penicilina é de dois dias, a 

Clortetraciclina é eliminada em seis dias, a Oxitetraciclina em quatro dias e 

Estreptomicina em quatro dias (SPINOSA, 2002). 

Quando usados em tratamentos veterinários, e não respeitados os prazos de 

carência, os resíduos de antimicrobianos podem ser detectados no leite e no tecido de 

animais tratados, podendo desencadear, no homem, fenômenos alérgicos, efeitos tóxicos 

e carcinogênicos, além de alterações no equilíbrio da flora intestinal. As reações 

alérgicas se manifestam como urticárias, rinite e asma brônquica. Estando ligadas à 

antibióticos do tipo penicilinas, tetraciclina, estreptomicina e sulfonamidas (BRITO & 

LANGE, 2005). Além dos problemas de saúde pública, o processo de produção de 

lácteos, como os fermentados, pode sofrer alterações, com efeitos negativos sobre o 

processo fermentativo (NASCIMENTO et al., 2001; FEIJÓ, 2008). 

Estes resíduos provocam prejuízos tanto para saúde pública quanto para a 

indústria (lácteo). Para a saúde pública os problemas referem-se os efeitos tóxicos, 

assim como ao desenvolvimento de formas resistentes de microrganismos patogênicos 

(BRITO, 2006). Segundo Ilic et al. (2011), a resistência dos microrganismos aos 

antimicrobianos surge de forma clara em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

produzindo atrasos e aumento de custos dos tratamentos médicos (APPELBAUM, 

2002; BARTOLONI et al., 2006). Tronco (2003) afirma ainda que a resistência 

bacteriana é adquirida quanto maior o consumo e o tempo de leite contaminado pode 

prejudicar eventual tratamento posterior. 

Na indústria, os efeitos são sentidos no momento do processamento do leite com 

resíduos de antimicrobianos, pois observa-se a ação inibidora dos antibióticos sobre 

microrganismos presentes no leite e de interesse tecnológico, dificultando assim as 

fermentações desejáveis. Segundo Gigante (2004), a inibição da cultura láctica 

compromete a qualidade e identidade de todos os queijos, pois afeta a composição e 

estrutura. O pH baixo altera as interações químicas entre os componentes (proteína, 

água e minerais), provocando mudanças proteolíticas e microbiológicas que contribuem 

para o sabor e textura do produto. Além disso, a diminuição do pH ajuda a prevenir o 

desenvolvimento de bactérias indesejáveis no queijo.  

Para a formação do iogurte as bactérias lácticas Streptococcustermophiluse 

Lactobacillus belbrueckiissp. bulgaricus trabalham em simbiose e o resíduo de 
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antibiótico promove a quebra do crescimento associado da cultura, retardando a taxa de 

produção do ácido láctico, inibindo assim a produção do iogurte ou levando a obtenção 

de produto de baixa qualidade, com gel frágil, sabor deficiente e separação do soro 

(GIGANTE, 2004). 

 

5.3 Validação do método  

O método analítico escolhido para realizar a quantificação das tetraciclinas nas 

amostras de leite que apresentaram resultado positivo na triagem com o Kit Delvotest® 

SP-NT foi a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A quantificação das 

tetraciclinas foi realizada utilizando-se o método do padrão externo, por meio da 

construção da curva de calibração com soluções de concentrações conhecidas dos 

padrões (oxitetraciclina e tetraciclina). 

De acordo com os parâmetros de validação aferidos, pode-se assegurar que os 

resultados analiticos obtidos são confiáveis. Os dados relativos à linearidade 

demonstraram correlação positiva entre as concentrações das tetraciclinas na faixa de 

100, 200, 400, 800 e 1600 ng/mL e as respectivas áreas dos picos obtidos nos 

cromatogramas. As curvas de linearidade estão apresentadas na Figura 10. 

Os coeficientes de correlação linear (0,999) encontrados para as curvas da 

oxitetraciclina e tetraciclina em leite, estão de acordo com aqueles preconizados pela  

ANVISA (2003), que devem ser superiores a 0,99. A faixa de linearidade estudada 

inclui o valor de Limite Máximo de Resíduo (LMR) de 100 ng/mL para tetraciclinas em 

leite, estabelecido pelo Comitê Conjunto FAO/OMS para Aditivos Alimentares 

(JECFA) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
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FIGURA 10. Linearidade da resposta para oxitetraciclina e tetraciclina em análise por HPLC 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram de 50 ng/mL, com 

Coeficientes de Variação (CV) menores que aqueles recomendados por Chasin et al 

(1994) e Jenke (1996), que devem ser menores que 20% para os LD e menores que 10% 

para os LQ, demonstrando a reprodutibilidade da resposta. 

 

TABELA 5. Resultados dos limites de detecção do método para a determinação de 

oxitetraciclina e tetraciclina em leite 

 Limite de Detecção* 

(ng/mL) 

Coeficiente de variação 

(CV) (%) 

Oxitetraciclina 50 7,2 

Tetraciclina 50 8,7 

    *Média dos valores das análises em 10 replicatas 
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TABELA 6. Resultados dos limites de quantificação do método para a determinação de 

oxitetraciclina e tetraciclina em leite 

 Limite de Detecção* 

(ng/mL) 

Coeficiente de variação 

(CV) (%) 

Oxitetraciclina 50 6,8 

Tetraciclina 50 8,7 

*Média dos valores das análises em 10 replicatas 

 

A recuperação (R) pode ser definida como a quantidade da substância de 

interesse na porção analítica do material que é extraída e quantificada, podendo estar 

presente ou adicionada à mesma (RIBANI et al., 2004). Os valores das percentagens de 

recuperação das tetraciclinas nas concentrações de 100, 200 e 400ng/mL, obtidos a 

partir da adição dos padrões ao branco de leite, ficaram na faixa de 63,7 a 66,9% para a 

oxitetraciclina e 45,6 a 60,6% para a tetraciclina (Tabela 7). Denobile & Nascimento 

(2004) encontraram valores de recuperação na faixa de 66,6 a 89,6%, obtidos a partir 

de adicionados de padrões de oxitetraciclina, tetraciclina, clortetraciclina e doxiciclina 

às amostras de pool de leite, nas concentrações de 50, 400 e 1200 ng/mL, superiores aos 

resultados encontrados no presente trabalho. 

 
TABELA 7. Recuperação de oxitetraciclina e tetraciclina adicionada ao leite, nas concentrações 

de 100, 200 e 400 ng/mL 

Concentração de 

antimicrobiano no Leite 

(ng/mL) 

Oxitetraciclina 

Recuperação* (%) 

 

Tetraciclina 

Recuperação* (%) 

 

100 64,0 45,6 

200 63,7 53,5 

400 66,9 60,6 
*Média dos valores das análises em seis replicatas 
 

Os coefientes  de variação (CV) obtidos no estudo da precisão intra-dia e inter-

dia, das amostras de leite adicionadas dos padrões de oxitetraciclina e tetraciclina, nas 

concentrações de 200, 400 e 800 ng/mL, foram adequados para as diferentes 

concentrações (Tabela 8), demostrando que a resolução do método utilizado foi 

adequada, segundo o critério de aceitação para o coeficiente de variação, menor que 

15% (JENKE, 1996; FDA, 1998). 
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TABELA 8. Precisão do método analítico para determinaçãode  de oxitetraciclina e tetraciclina  

em leite, expressa pelo coeficiente de variação 

Concentração 

dos Padrões 

(ng/mL) 

Oxitetraciclina Tetraciclina 

Precisão
1 

Intra-dia 

Precisão
1 

Inter-dia 

Precisão
1 

Intra-dia 

Precisão
1 

Inter-dia 

CV (%) CV (%) CV (%) CV (%) 

200 1,7 1,7 1,7 6,8 

400 2,5 3,6 2,6 7,5 

800 1,9 4,5 1,7 8,1 
1
n=6 

 

A seletividade do método foi demostrada pela resolução dos picos das 

tetraciclinas nos cromatogramas (Figuras 11, 12 e 13). O método demonstrou ser 

seletivo, pois não foram observados picos interferentes nos tempos de retenção das 

tetraciclinas e a separação das mesmas foi completa. 

 

FIGURA 11. Cromatograma (A) mostrando os picos da oxitetraciclina (OTC) e tetraciclina 

(TC) nas concentrações de 200ng/mL em leite 

 

 
FIGURA 12. Cromatograma (B) mostrando os picos da oxitetraciclina (OTC) e tetraciclina 

(TC) nas concentrações de 400 ng/mL em leite 

Cromatograma A 

Cromatograma B 
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FIGURA 13. Cromatograma (C) mostrando os picos da oxitetraciclina (OTC) e tetraciclina 

(TC) na amostra de leite pasteurizado 

 

5.4 Quantificação dos resíduos de tetraciclinas nas amostras de leite 

Para a quantificação dos resíduos das tetraciclinas nas amostras de leite foram 

construídas as curvas de calibração seguindo-se o item 4.5.1.2.1. As equações de 

regressão linear obtidas a partir das curvas foram utilizadas para determinar a 

concentração dos antimicrobianos nas amostras.  

Os resultados encontrados na quantificação das tetraciclinas por CLAE foram 

confrontados com aqueles observados nos testes de triagem, uma vez que o mesmo não 

é específico para a detecção de tetraciclinas, podendo detectar também outras classes de 

antimicrobianos, justificando a necessidade de se determinar as concentrações das 

tetraciclinas nas amostras que apresentaram resultados positivos e suspeitos nos testes 

de triagem. 

A concentração máxima de resíduos de antimicrobianos estabelecida pela 

FAO/OMS (2002) é de 100 ng/mL para a classe das tetraciclinas. De acordo com os 

resultados observados no teste de quantificação, para as amostras positivas (Tabela 9), 

correspondente ao total das tetraciclinas nas amostras, a maior concentração foi de 

3926,62 ng/mL e a menor concentração foi de 124,57 ng/mL. A maior concentração 

observada individualmente para a oxitetraciclina foi de 2781,68 ng/mL e para a 

tetraciclina 1144,94 ng/mL. 

Das amostras avaliadas, 24 foram consideradas suspeitas (Tabela 10), e destas, 

após análise cromatográfica, a maior concentração observada para a classe das 

tetraciclinas foi de 3523,28 ng/mL e a menor concentração de 67,31 ng/mL. A maior 

concentração observada para a oxitetraciclina foi de 2072,03 ng/mL e a menor foi 67,31 

Cromatograma C 
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ng/mL. Para a tetraciclina, a maior concentração observada foi de 1210,90 ng/mL e a 

menor foi 78,35 ng/mL.  

 

TABELA 9. Concentrações de oxitetraciclina (OTC) e tetraciclina (TC) determinadas nas 

amostras positivas de leite pasteurizado  

 

Amostra 

Teste de 

Triagem 

Concentração 

OTC
1
 (ng/mL) 

Concentração 

TC
1
 (ng/mL)  

Total da Classe de 

Tetraciclinas 

A Positivo 735,56 - 735,56 

A Positivo 847,93 - 847,93 

B Positivo 874,59 - 874,59 

C Positivo 596,97 - 596,97 

C Positivo 854,51 - 854,51 

E Positivo 937,55 - 937,55 

P Positivo 828,27 72,88 901,15 

F Positivo 124,57 - 124,57 

H Positivo 685,20 - 685,20 

H Positivo 2353,63 928,75 3282,38 

I Positivo 2781,68 1144,94 3926,62 

I Positivo 1925,99 1051,13 2030,99 

I Positivo 281,83 - 281,83 

Q Positivo 506,32 316,47 822,79 

Q Positivo 884,84 - 884,84 

S Positivo 135,39 107,44 242,83 

N Positivo 700,91 359,14 1060,05 

N Positivo 193,96 - 193,96 

N Positivo 774,95 - 774,95 
1
LMR: limite máximo de resíduo 100 ng/mL 
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TABELA 10. Concentrações de oxitetraciclina (OTC) e tetraciclina (TC) determinadas nas 

amostras suspeitas de leite pasteurizado  

 

Amostra Teste 

 de Triagem 

Concentração 

OTC
1
 

(ng/ml) 

Concentração 

TC
1
 

(ng/mL) 

Total da Classe de 

Tetraciclina 

A Suspeito 466,84 - 466,84 

E Suspeito 445,03 - 445,03 

P Suspeito 190,62 - 190,62 

P Suspeito 206,50 - 206,50 

P Suspeito 619,23 1210,90 1830,13 

F Suspeito 1040,31 888,86 1929,17 

F Suspeito 535,82 - 535,82 

G Suspeito 1422,01 1092,76 2514,77 

H Suspeito 509,71 159,30 669,01 

Q Suspeito 82,21 - 82,21 

R Suspeito 1226,47 2296,81 3523,28 

R Suspeito 802,99 - 802,99 

S Suspeito 2072,03 772,94 2844,97 

S Suspeito 773,82 - 773,82 

L Suspeito 219,67 - 219,67 

L Suspeito 1408,28 1483,83 2892,11 

L Suspeito 757,83 - 757,83 

M Suspeito 649,95 - 649,95 

M Suspeito 830,40 - 830,40 

U Suspeito 67,31 - 67,31 

U Suspeito 662,61 - 662,61 

N Suspeito 161,39 - 161,39 

N Suspeito - 78,35 78,35 

N Suspeito 486,60 - 486,60 
1
LMR: limite máximo de resíduo 100 ng/mL 

 

 

Ressalta-se que os valores observados na maioria das amostras positivas e/ou 

suspeita superam os limites máximos de resíduos (LMR) permitidos para a Classe das 

Tetraciclinas, que é de 100 ng/mL. 

Nas quarenta e três amostras (43) analisadas com resultado positivo e/ou 

suspeito, 40 amostras (93%) apresentaram concentração da oxitetraciclina acima do 

LMR e apenas 2 amostras apresentaram concentração da oxitetraciclina abaixo do LMR  

Com relação à tetraciclina, 13 amostras (30,2%) apresentaram-se acima do LMR e 

apenas 2 amostras apresentaram-se abaixo do LMR (Figura 14). 
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FIGURA 14 – Distribuição das amostras de leite pasteurizado com resultados (n = 43) para 

resíduos de antimicrobianos (Oxitetraciclina-OTC e Tetraciclina – TC) acima do limite, do 

Estado da Bahia no período de novembro/2010 a outubro/2011 

  

Estes resultados indicam que o uso inadequado de antimicrobianos na pecuária 

leiteira (dosagens elevadas, não observação dos prazos de carência recomendados, etc.) 

pode representar riscos à saúde pública, em função de possível produção de resistência 

dos microrganismos aos mesmos.  

Destaca-se também, que o consumo de leite com resíduos acima do limite 

máximo permitido pode trazer reações alérgicas em pessoas que os consuma (FOLLY 

& MACHADO, 2001), além de causar prejuízos à indústria láctea, em função de 

problemas com as fermentações durante o processamento do leite com resíduos 

(NUNES & D’ANGELINO, 2007). 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados observados nas análises físico-químicas indicam que o leite 

pasteurizado comercializado nas regiões Sudoeste e Sul da Bahia, em sua maioria, não 

atendem a legislação vigente.  

O teste de triagem utilizado mostrou-se eficaz para a identificação de resíduos de 

tetraciclinas nas amostras analisadas.  

A validação do método utilizado mostrou que o mesmo é adequado para a 

quantificação das tetraciclinas analisadas.  

Os resultados obtidos na quantificação dos resíduos de antimicrobianos, nas 

amostras que apresentaram resultados positivos e/ou suspeitos no teste de triagem, 

correspondente a 18% de todas as marcas de leite avaliadas durante os 12 meses, 

demonstraram que todas elas apresentaram concentrações de tetraciclinas acima do 

LMR, evidenciando uma preocupação com o leite pasteurizado comercializado na 

região. 
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