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RESUMO 

Com o aumento do consumo, surgiu a necessidade de um produto com maior tempo de 

conservação: o leite em pó, obtido pela desidratação com processos que envolvem operações 

unitárias de evaporação e secagem por liofilização ou spray drying, restando o extrato seco e 

uma pequena quantidade de água. O trabalho avaliou a qualidade do leite do programa titulado 

“Leve Leite” (amostra “A”) do Governo de São Paulo, comparando-o com duas marcas 

comercializadas em SP, nomeadas “B” e “C”, e os níveis de qualidade válidos no Brasil, 

analisando suas características físico-químicas pela prova de reconstituição, determinação de 

acidez, umidade, resíduos por incineração e densidade. Os testes foram realizados em triplicata 

para cada método e cada amostra. A reconstituição das três marcas se manteve estável e sem 

precipitação. A acidez em ácido lático variou de 16,51 a 17,19 mL de NaOH 0,1N/10g de SNG, 

ficando dentro dos valores indicados pela legislação. O teor de umidade das três amostras variou 

de 0,49% a 1,88%, permanecendo dentro do aceitado. A densidade foi de 1,0232 a 1,0242, com 

resultados insatisfatórios em relação aos parâmetros. No teste de resíduos por incineração, só a 

amostra C se manteve dentro do permitido, com 6,1% ± 0,37. Os resultados acima do 

preconizado pela legislação são explicados por influências na embalagem, condições de 

estocagem, manuseio e possíveis adulterações. 
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ABSTRACT 

With consuming rates rising, the need for a product with longer shelf life arose: powdered milk, 

obtained by dehydration, utilising strategies that envolve unitary operations of evaporation, 

freeze- drying or spray drying, the final product is a dry extract and a small amount of water. 

This project assessed the quality of milk from the program “Leve Leite” (Sample “A”), by São 

Paulo’s Government comparing it with two brands sold in São Paulo, named “B” and “C” and 

the valid quality levels in Brazil, its characteristics were analysed by reconstitution test, acidity 

determination, humidity, incineration residue and density. Tests were performed in triplicate for 

each method and sample. The reconstitution of the three brands remained stable and without 

precipitation. Lactic acid acidity fluctuated from 16,51 to 17,19 mL of NaOH 0,1N/10g of SNG, 

staying inside the values indicated by the legislation. The moisture level in sample three varied 

from 0,49% to 1,88%, within the acceptable level. Density was from 1,0232 to 1,0242 with 

unsatisfactory results regarding the parameters used. In the residue incineration tests, only 

sample C remained within the allowed value, with 6,1% ± 0,37. Values that were above the 

recommended by the legislation are explained by influences on packaging, storage conditions, 

handling and possible adulterations. 

 

Keywords: Powdered milk; Physical-Chemical; Bromatology; Unitary Operations.



1. INTRODUÇÃO 

É cada vez mais visível a preocupação dos órgãos de saúde, com relação à qualidade dos 

alimentos disponíveis para o consumo humano. No Brasil, sobre o leite, vários temas têm sido 

debatidos com foco principal na matéria-prima, controle do processo e manutenção da sua 

qualidade (LIMA et al, 2006). 

Dessa forma, diversos programas de distribuição de leite foram implementados no país, a 

partir de 1940, para combater à fome e à desnutrição. Na cidade de São Paulo, implementou-se 

em 1995, pelo prefeito Paulo Maluf, o Programa Leve Leite (PLL) — com o objetivo de reduzir 

a desnutrição infantil. Em 2017, suas regras foram modificadas pelo prefeito João Doria. A nova 

regulamentação utilizada, até o momento, atende bebês a partir dos 4 meses de idade até os 6 anos 

incompletos que, matriculados na Rede Municipal de Educação, recebem 2kg de leite em pó 

integral por mês (KARAGEORGIADIS, 2019). 

Por conseguinte, pode-se dizer que esse alimento tem alto valor nutricional e serve como 

incremento para nutrição familiar, buscando melhorar os índices de desnutrição infantil, seja pela 

sua utilização direta ou na forma dos derivados obtidos após a sua transformação. 

Mas, para que os produtos sejam de boa qualidade tecnológica e sanitária é necessário que 

a matéria-prima (leite) apresente características físico-químicas e microbiológicas satisfatórias. 

Assim, o leite precisa ser obtido e manipulado de forma técnica e higiênica, além de ser 

conservado em baixas temperaturas, o que assegura sua boa qualidade (NICOLINI, 2008). 

Com o aumento do consumo e da produção do leite in natura, surgiu a necessidade do 

aprimoramento das técnicas de qualidade e higiene na obtenção, transporte e conservação do 

produto — a fim de garantir um alimento limpo, saudável e com maior durabilidade. 

Neste contexto, surge o leite em pó, que oferece uma grande economia durante o 

armazenamento e transporte, além do seu maior tempo de conservação. É um derivado do leite 

natural e uma forma moderna de consumo da bebida, sendo ele obtido pela desidratação do leite, 



que pode ser integral, semidesnatado ou desnatado. A água que é o maior componente do leite in 

natura, com aproximadamente 87,5%, é eliminada por meio de um processo que envolve 

operações unitárias, como evaporação e secagem por liofilização ou spray drying, restando o 

extrato seco do leite e uma pequena quantidade de água, cerca de 2,5% a 4,0% (NICOLINI, 2008). 

De modo geral, com base em análises físico-químicas, este estudo teve como objetivo 

avaliar a qualidade do leite em pó integral distribuído pelo programa Leve Leite da Prefeitura da 

cidade de São Paulo, comparando-o com duas marcas de leites em pó integral comercializadas na 

capital paulista, além da conferência com os níveis de qualidade validados na legislação brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIMA et al. Contagem de células somáticas e análise físico-química e microbiológica do leite cru 

tipo C produzido na região agreste do estado de Pernambuco. Arquivos do Instituto de Biologia, 

v. 3, n.1, p 89-95, 2006.   

KARAGEORGIADIS, E.V. Fases, contextos e interesses do Programa Leve Leite [1995-] à luz 

do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Dissertação – Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2019. 

NICOLINI, Cecília. Leite em pó. Trabalho acadêmico. Bacharelado em Química de Alimentos. 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 2008. 50f. 

MINISTÉRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução 

Normativa nº Nº53, de 1 de outubro de 2018. Regulamento Técnico Mercosul de Identidade e 

Qualidade do Leite. Brasil, out. 2018 

CASTRO, J. Geografia da Fome: o dilema brasileiro, pão ou aço. 5ª ed., São Paulo: Civilização 

Brasileira, 2001, 322 p. 

BURLANDY, L. Transferência condicionada de renda e segurança alimentar e nutricional. 

Ciência & Saúde Coletiva. v. 12; n. 6, Rio de Janeiro, nov./dez. 2007, p. 1441-1451. doi: 

10.1590/S1413-81232007000600007. 

SILVA, M. C. D et al . Caracterização microbiológica e físico-química de leite pasteurizado 

destinado ao programa do leite no Estado de Alagoas. Ciênc. Tecnol. Aliment.,  Campinas ,  v. 

28, n. 1, p. 226-230,  Mar.  2008. 

Decreto nº 57.623 de 17 de março de 2017. Confere nova normatização ao Programa Leve Leite, 

instituído pelo Decreto nº 35.458, de 31 de agosto de 1995. DOC, mar 2017. Disponível em: < 

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20170318&Caderno=DO



C&NumeroPagina=3>. Acesso em 01 maio 2020.  

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (São Paulo). Métodos físico-químicos para análise de alimentos.  

Coordenadores: Odair Zenebon, Neus Sadocco Pascuet e Paulo Tiglea -São Paulo: Instituto Adolfo 

Lutz, 2008 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório 

Nacional de Referencia Animal. Leite em pó e soro de leite em pó. Métodos analíticos oficiais para 

controle de produtos de origem animal e seus ingredientes: métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 

1981. v.II, cap. 15, p. 4-5. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. v. 1: 

Métodos químicos e físicos para análise de alimentos, 3. ed. Sao Paulo: IMESP, 1985. 

MINISTÉRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução 

Normativa nº Nº76, de 26 de novembro de 2018. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 

de Leite cru refrigerado. Brasil, nov. 2018. 

INMETRO. Informação ao Consumidor: Leite em pó. Brasil, 16 nov. 1998. Disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/leitepo.asp>. Acesso em: 15 out. 2020. 

BRITO, M. A et al . Agronegócio do Leite: Densidade Relativa. Brasil, 2019. Disponível em: 

<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_196_21720039246.html#:~

:text=A%20densidade%20do%20leite%20%C3%A9,leite%20desnatado%2C%20cerca%20de%201

%2C035>. Acesso em: 15 out. 2020. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 5537/ IDF 026: Dried 

milk — Determination of moisture contente. Reference method. United States, 2004. 

AMERICAN DAIRY PRODUCTS ASSOCIATION IN BULLETIN 916. Standards for Grades of 

Dry Milks Including Methods of Analysis. American Dairy Products Institute: New York, 2016. 



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Decreto nº 9.013, de 26 

de março de 2017. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

Brasil, março, 2017. 

 


