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RESUMO 

O leite é uma mistura de proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais e água. 

Tratando-se de um alimento altamente perecível e que depende de altos custos 

para sua conservação após produzido, o leite sempre representou um risco para 

o consumidor.  O leite em pó é um produto obtido por desidratação (retirada de 

água) do leite de vaca integral, desnatado ou semidesnatado. Os procedimentos 

de desidratação empregados na indústria de leite podem ser calor ou frio.  A 

liofilização é uma das principais técnicas utilizada para a retirada de água do leite 

para transformá-lo em leite em pó, aumentando sua durabilidade. Porém, mesmo 

ao utilizar essa técnica, as propriedades físico-químicas do leite em pó ainda são 

muito influenciadas pela embalagem, pelas condições de estocagem e 

manuseio.   As características físico-químicas do leite podem ser alteradas 

devido a alguns fatores tais como: nutricionais, ambientais, fraudes do produto, 

como por exemplo, adição de água, dentre outros. O Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal4 fixa padrões físico-químicos 

e microbiológicos para o leite destinado ao consumo, considerando como 

impróprio aquele produto que esteja em desacordo com os mesmos. Este 

trabalho tem por objetivo comparar o através de ensaios físico-químicos a 

qualidade de 3 marcas de leite em pó comercializados em São Paulo. 

.  

1. INTRODUÇÃO 

  

          O leite é um alimento com alto valor nutricional e muito consumido pela 

população, com o aumento do consumo, houve a necessidade de 

aprimoramento de técnicas e de higienização na obtenção, transporte e 

conservação do mesmo, com o objetivo de garantir um produto limpo e saudável, 

e com maior tempo de conservação. Assim, surge o leite em pó, que é uma 

modificação do leite natural, obtido pela desidratação do mesmo, mediante 

processos tecnologicamente adequados, que envolvem operações unitárias, 

evaporação e secagem por liofilização, restando apenas o extrato seco e uma 

pequena quantidade de água, sendo um produto mais durável, porém as 



propriedades físico-químicas ainda são muito influenciadas pela embalagem, 

condições de estocagem e manuseio (1,2).  

 

2. OBJETIVO 

         Realizar análise físico-químicas, utilizando metodologia oficial 

(determinação de acidez, umidade, resíduo por incineração, gordura, protídeos 

e glicídios redutores em lactose do leite em pó integral) de duas marcas 

comercializadas em São Paulo, nomeadas “B” e “C”, comparando como 

parâmetro o leite do programa do Governo de São Paulo titulado “Leve Leite” 

(amostra “A”), além de relacionar com os níveis de qualidade válidos no Brasil e 

os valores da tabela nutricional descritos nos produtos. 

 

3. METODOLOGIA 

          As análises físico-químicas serão realizadas e analisadas segundo 

metodologia preconizada para análise de alimentos do Instituto Adolfo Lutz(3), 

as análises serão feitas em triplicata para cada método e cada amostra a fim de 

obter maior exatidão e confiabilidade dos resultados. Os testes serão realizados 

nos laboratórios da Universidade Cruzeiro do Sul, campus Anália Franco. 

 

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

          Cada analise está sendo realizada seguindo a metodologia padrão do 

Instituto Adolfo Lutz, usando como parâmetro para os resultados permitidos as 

bibliografias que regulam a qualidade do alimento no Brasil. 

        Para ácidez titulável, segundo o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Leite em Pó (Portaria n° 146 de 07 de março de 1996 do Ministério 

da Agricultura e da Reforma Agrária) o máximo permitido é de 18,0 ml NaoH 0,1 

N/10g sólidos não gordurosos. Já para os testes de umidade, segundo também 

esse regulamento, o máximo permitido é de 3,5%. 



         Os testes de resíduo por incineração, segundo a Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos o máximo permitido é de 5,8%. Já a quantidade de 

protídeo é de 25,4%. 

          Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em 

Pó (Portaria n° 146 de 07 de março de 1996 do Ministério da Agricultura e da 

Reforma Agrária), a porcentagem de matéria gorda precisa ser maior ou igual a 

26,0. 

          Os glicídios redutores em lactose, segundo a Legislação (Instrução 

normativa 51) precisa estar com o mínimo de 4,3%. Porém todos esses testes 

podem dar um valor de 5% a mais ou a menos a partir do parâmetro, já que é a 

margem de erro aceita segundo a metodologia utilizada. 
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