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RESUMO 
 

MASSARI, Mariana R. Substituição de lactose em pó micronizada por permeado 
de soro em pó micronizado em leite condensado: efeito sobre a cristalização da 
lactose, características físico-químicas, reológicas e microbiológicas. 2018. 82f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná. Medianeira, 2018.  

O leite condensado é um produto muito difundido e consumido no Brasil e no mundo. 
Para sua fabricação os ingredientes adicionados são leite, açúcar e lactose 
micronizada, cuja função deste último é promover cristalização orientada, atuando 
como núcleo, induzindo a formação de vários cristais pequenos e imperceptíveis ao 
paladar. O processo de ultrafiltração do soro de leite tem por objetivo concentrar a 
fração proteica do mesmo, resultando na geração de um permeado de soro rico em 
lactose e ainda subutilizado pela indústria. O objetivo do estudo foi substituir a lactose 
micronizada por permeado de soro em pó micronizado a fim de verificar a eficiência 
do mesmo na cristalização da lactose em leite condensado. Foram feitas análises de 
composição centesimal, propriedades físico químicas, microbiológicas, reológicas, cor 
e verificado o tamanho dos cristais de lactose de diferentes marcas de leites 
condensados adquiridos no comércio local. Foram elaboradas quatro tratamentos: 01 
ou controle (0,03% de lactose anidra comercial), 02 (0,03% de permeado de soro em 
pó micronizado), 03 (0,033% de permeado de soro em pó micronizado) e 04 (sem 
adição de um agente para promover a microcristalização), em triplicata. As 
formulações foram submetidas à determinação da composição centesimal, proprieda-
des físico-químicas, análises reológicas e de cor; caracterização do diâmetro médio 
dos cristais de lactose, análise microbiológicas, avaliação da aceitabilidade sensorial. 
Durante a vida útil (7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias) foram avaliados o diâmetro dos cristais 
de lactose no microscópio óptico, análise sensorial, reologia e cor. O formato dos 
cristais de lactose foram analisados no tempo 120 dias no microcópio eletrônico de 
varredura. Os resultados obtidos mostraram que os leites condensados açucarados 
presentes no comércio local possuem variação significativa (p<0,05) em relação à 
composição centesimal em especial aos parâmetros gordura, pH, acidez, proteínas, 
carboidratos. Os diâmetros dos cristais de lactose e o comportamento reológico 
também apresentaram muita variação. A substitiuição da lactose micronizada por 
permeado de soro em pó micronizado não alterou as propriedades químicas e físico 
químicas, microbiológicas, reológicas em relação ao controle. Na avaliação sensorial 
o tratamento 02 apresentou as melhores notas. O tratamento controle obteve o menor 
tamanho de cristais no produto final que se mantiveram ao longo dos 120 dias de 
estudo, apresentando características uniformes. Os tratamentos com adição do per-
meado de soro apresentaram-se com tamanho de cristais similares ao controle. Já o 
tratamento sem indução da cristalização apresentou cristais de tamanhos bem supe-
riores. O comportamento reológico do controle e dos tratamentos com permeado de 
soro apresentaram valores muito similares, enquanto o tratamento sem adição de lac-
tose/permeado apresentou maior viscosidade. A substituição da lactose micronizada 
em pó por permeado de soro em pó é uma boa alternativa para induzir a cristalização, 
sem afetar características físico químicas, microbiológicas, sensoriais e reológicas.  

Palavras-chave: Reologia. Leite concentrado. Cristais de lactose. 



 

 

ABSTRACT 
 
MASSARI, Mariana R. Substitution of micronized lactose powder by micronized 
whey permeate in condensed milk: effect on the crystallization of lactose, phys-
ical-chemical, rheological and microbiological characteristics. 2018. 82p. Disser-
tation (Master in Food Technology) - Federal Technological University of Paraná. Me-
dianeira, 2018. 
 

 
Condensed milk is a very widespread product consumed in Brazil and the world. For 
their manufacturing the ingredients are a milk, sucrose and micronized lactose, their 
function is the latest promising crystallization orientated, acting like core, inducing the 
formation of several crystals small and imperceptible to the palate. The process of 
ultrafiltration of whey has by protein fraction of the same, resulting in the production of 
milk rich in lactose and still underutilized by the industry. The test was carried out with 
the substitution of micronized lactose by serum permeate in micronized, in order to 
verify its efficiency in the crystallization of lactose in condensed milk. Analyzes of cen-
tesimal composition, chemical chemical, microbiological and rheological enzymes 
were done, such as the size of the lactose crystals of different brands of condensed 
milk purchased in the local market. Four units were prepared: 01 or control (0.03% 
commercial anhydrous lactose), 02 (0.03% of micronized whey powder permeate), 03 
(0.033% of micronized whey powder permeate) and 04 add of an agent to promote a 
microcrystallization in triplicate. The formulations were submitted to determination of 
the centesimal composition, physical-chemical properties, rheological and color anal-
ysis; characterization of the average diameter of lactose crystals, microbiological anal-
ysis, evaluation of sensorial acceptability. The diameter of lactose crystals under opti-
cal microscope, sensorial analysis, rheology and color were evaluated during the use-
ful life (7, 15, 30, 60, 90 and 120 days). The format of the lactose crystals were ana-
lyzed at 120 scan time in the scanning electron microscope. The results obtained 
showed that the sugars condensed milk present in the local trade have significant var-
iation (p <0.05) in relation to the centesimal composition, especially the parameters fat, 
pH, acidity, proteins and carbohydrates. The diameters of the lactose crystals and the 
rheological behavior also presented a lot of variation. The substitution of micronized 
lactose by permeate of micronized whey powder did not alter the chemical and physical 
chemical, microbiological and rheological properties in relation to the control. In the 
sensorial evaluation the treatment 02 presented the best grades. The control treatment 
obtained the smallest size of crystals in the final product that were maintained during 
the 120 days of study, presenting uniform characteristics. The treatments with addition 
of the serum permeate presented with crystal size similar to the control. On the other 
hand, the crystallization-free treatment showed crystals of much larger sizes. The rhe-
ological behavior of the control and treatments with serum permeate showed very sim-
ilar values, while the treatment without addition of lactose / permeate presented higher 
viscosity. The substitution of powdered micronized lactose by powdered whey perme-
ate is a good alternative to induce crystallization without affecting physical, chemical, 
microbiological, sensory and rheological characteristics. 
 
Keywords: Rheology. Concentrated milk. Lactose crystals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Entre os vinte e seis tipos de derivados lácteos exportados em 2015, os leites/ 

leite condensado representaram 13,5% do valor anual exportado (CONAB, 2016). De 

janeiro a julho de 2017, as vendas externas de leite condensado totalizaram 12,2 mil 

toneladas, volume 25% maior do que o registrado no mesmo período do ano de 2016. 

O leite condensado brasileiro foi enviado para 25 países, sendo Arábia Saudita (25% 

do total do volume), Estados Unidos (18%), Trinidad e Tobago (11%) e Emirados Ára-

bes (9%) os principais compradores (CEPEA, 2017). 

Conforme o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA), entende-se por leite condensado “o produto resultante da 

desidratação parcial do leite com adição de açúcar ou o obtido mediante outro pro-

cesso tecnológico com equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal, que resulte em produto de mesma composição e carac-

terísticas” (BRASIL, 2017). 

No entanto, até então, a legislação brasileira não apresenta um Padrão de 

Identidade e Qualidade específico para este produto. Vários debates vem sendo 

realizados e, inclusive, a proposta de um Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade (RTIQ) foi colocada em consulta pública; no entanto, até o presente 

momento, não há um documento que especifique quais são os critrérios químicos, 

físico-químicos e microbológicos que este produto deva apresentar. Assim, as 

indústrias de leite e derivados nacionais orientam-se tendo como base as legislações 

de outros países e, como consequênica, isso reflete uma gama de produtos no 

mercado com características diversas. 

 Em termos gerais, o comportamento do fluxo de leite concentrado muda com o 

conteúdo de sólidos porque a remoção de água durante o processo de evaporação 

provoca uma redução no espaçamento entre as partículas, tais como micelas de 

caseína, glóbulos de gordura, proteínas de soro, lactose e constituintes menores 

(PRENTICE, 1992).  

No que se refere à cristalização de açúcares, apesar de o leite condensado 

conter sacarose e lactose, tem-se o tamanho dos cristais de lactose como um 

parâmetro de controle de qualidade particularmente importante, visto que é afetado 

significativamente pelas condições de processamento e que tem influência direta na 
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qualidade sensorial do produto, já que a arenosidade torna-se um problema devido a 

formação de grandes cristais perceptíveis ao paladar (HOLSINGER, 1997). 

Segundo Holsinger (1997), para cristais produzirem uma textura arenosa, de-

vem exceder ao tamanho de 16 µm. Perrone et al. (2008) encontraram cristais com 

14,6 µm e em quantidade média de 2,39 x 108. Walstra (2001) considera que, para 

evitar a agregação e arenosidade os cristais não devem ultrapassar 10 μm, e não 

conter mais de 1010 cristais de lactose por grama de produto, valor também citado por 

Hunziker (1934) apud Mendes (2011) que afirma que, em leite condensado, os cristais 

não devem exceder 10µm e que, quando superam 30 µm, tornam o produto arenoso. 

A água presente no leite condensado pode reter somente metade da lactose 

presente na solução. A outra metade, então, irá precipitar na forma de cristais. Se a 

lactose livre se precipitar, cristais irão crescer e formar cristais de elevado tamanho 

(maiores que 10 μm), que trarão ao produto características indesejadas sob o ponto 

de vista sensorial. Para evitar a formação de grandes cristais, o processo de 

cristalização deve ser controlado, de forma que a lactose forme diversos pequenos 

cristais na solução supersaturada sob temperaturas normais de armazenamento 

(15°C-25°C) (FLAUZINO, 2007).  

Desta forma, o leite condensado que sai do processo de evaporação a uma 

temperatura de aproximadamente 60°C deve ser rapidamente resfriado até a 

temperatura entre  25°C e 30°C e, nesta etapa, é necessário adicionar pequenos 

cristais de lactose (aproximadamente 0,05% do total de produto), que formarão os 

núcleos para a formação de cristais no produto. A seguir, o produto é resfriado a 20°C 

e mantido sob agitação lenta por cerca de 4 h (FLAUZINO, 2007; LEONHARDT, 2015). 

O soro é um subproduto da indústria queijeira, sendo um dos resíduos mais 

poluentes da indústria alimentícia. Por ser um meio rico em proteínas e lactose, 

algumas alternativas têm sido utilizadas pela indústria láctea para o seu 

reaproveitamento, entre elas o uso da ultrafiltração. A ultrafiltração (UF) do soro 

separa as proteínas, que ficam retidas no concentrado, da lactose e sais, que formam 

o permeado, o qual pode ser utilizado como meio de fermentação, pois, além de ter 

um grande teor de lactose, contém minerais e vitaminas (MOULIN; GALZY, 1984). 

Quantitativamente, o componente mais importante do permeado é a lactose, podendo 

atingir mais que 40 g.L-1 de permeado, já que praticamente toda a lactose do soro 

passa para o permeado no processo de ultrafiltração (SARON, 2003). 

A micronização é um processo que diminui o tamanho de partícula a fim de 

maximizar a área de superfície de contato e melhorar a dissolução e a 
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biodisponibilidade do componente. Estas técnicas de micronização incluem secagem 

por pulverização (BROADHEAD, 1992), extração de solvente-emulsão (PUISIEUX, 

1994) e processos baseados em cavitação, atrito, elevada tensão de corte e 

compactação (isto é, elevada homogeneização de pressão, microfluidização, moagem 

mídia, ar jacto de moagem e moagem de bola) (BYERS, 1990). 

Dessa forma, a utilização de um subproduto, nesse caso permeado de soro 

em pó micronizado, em substituição à lactose micronizada comercial na cristalização 

induzida em leite condensado açucarado torna-se importante sob o ponto de vista 

econômico e ambiental. 
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2  OBJETIVOS 

 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da substituição da lactose comercial micronizada por 

permeado de soro em pó micronizado em leite condensado açucarado sobre a 

cristalização induzida da lactose presente no leite condensado açucarado, 

composição centesimal, propriedades físico químicas, microbiológicas, cor, 

propriedades reológicas e sensoriais.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar as amostras de leite condensado açucarado comercializado na região 

oeste do Paraná quanto a composição centesimal, propriedades físico-químicas, 

propriedades reológicas, cor, microbiológicas e tamanho dos cristais;   

- Elaborar os seguintes tratamentos de leite condensado açucarado: 01 ou controle 

(0,03% de lactose em pó micronizada), 02 (0,03% de permeado de soro em pó 

micronizado), 03 (0,033% de permeado de soro em pó micronizado) e 04 (sem adição 

de lactose/permeado de soro); 

- Determinar a composição centesimal e as propriedades físico-químicas das 

diferentes formulações de leite condensado açucarado; 

- Determinar as propriedades reológicas e a cor das formulações de leite condensado 

açucarado durante a vida útil do produto (120 dias); 

- Caracterizar o diâmetro médio dos cristais de lactose nos leites condensados 

açucarados durante a vida útil do produtos (120 dias); 

- Avaliar a aceitabilidade sensorial das diferentes formulações de leite condensado 

açucarado durante a vida útil (120 dias); 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 LEITE CONDENSADO AÇUCARADO 

 

Leite condensado é o produto resultante da desidratação parcial do leite com 

adição de açúcar ou o obtido mediante outro processo tecnológico com equivalência 

reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que re-

sulte em produto de mesma composição e característica (BRASIL, 2017).  

O Codex Alimentarius (1971) define este produto como o obtido por eliminação 

parcial da água do leite e adição de açúcar, ou mediante qualquer outro procedimento 

que permita obter um produto da mesma composição e características do leite (teor 

de gordura de, no mínimo 8%; extrato seco de, no mínimo, 28% e  proteínas no extrato 

seco desengordurado de, no mínimo, 34%). O conteúdo de gordura e/ou proteína 

pode ser corrigido durante a produção, somente com a finalidade de cumprir os requi-

sitos de composição, mediante adição ou extração dos constituintes do leite, de ma-

neira que não se modifique a proporção entre proteína do soro e caseína do leite.  

Gail Borden é considerado o inventor do leite condensado no ano de 1856. 

Entretanto, somente em 1885, nos Estados Unidos, começou-se a produção e comer-

cialização industrial deste produto (PERRONE et al., 2011). A produção comercial de 

leite condensado aumentou gradualmente durante a Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais. O leite condensado se tornou um dos principais produtos lácteos nos anos 

1920, por causa do fácil transporte e da vida útil longa (SINGH, 2004). 

O processamento de leite condensado resulta em um produto com alta concen-

tração de solutos, quer em decorrência da concentração pela evaporação quer pela 

adição de sacarose, e, por conseguinte, inibe o crescimento da maioria dos microrga-

nismos pela redução na atividade de água (WALSTRA, 2001; ROBINSON, 1981). No 

entanto, é possível o desenvolvimento de leveduras capazes de fermentar o açúcar 

produzindo gás, e de Staphylococcus spp. resistentes à alta pressão osmótica do 

meio, que podem causar desde um estufamento da embalagem, causada pela grande 

quantidade de CO2, até intoxicações alimentares, pois, as bactérias do gênero Sta-

phylococcus spp. são potenciais produtoras de enterotoxinas (ALAIS, 1995). 
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3.2. ASPECTOS TECNOLÓGICOS DAS PRINCIPAIS ETAPAS DE FABRICAÇÃO 
DO LEITE CONDENSADO AÇUCARADO 

 

De acordo com o Art. 657 do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 

de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) em seu parágrafo único, são fases de fa-

bricação do leite condensado: seleção de leite, padronização dos teores de gordura e 

de sólidos totais, pré-aquecimento, adição de xarope (solução de sacarose ou gli-

cose), condensação, refrigeração, cristalização e enlatamento (BRASIL, 1952). 

A definição das características do produto final que se deseja produzir pode ser 

obtida mediante uma dinâmica variação em cada uma das fases mencionadas e tam-

bém em outros parâmetros como: composição do leite utilizado como matéria-prima 

(teores de gordura, lactose e proteína, sólidos totais e sólidos não gordurosos), forma 

de adição do açúcar (antes, durante ou após o pré-aquecimento e da mesma forma 

ao processo de concentração/evaporação), a condução dos processos de homoge-

neização (pressão), evaporação (temperatura), resfriamento (temperatura) e cristali-

zação (temperatura, tempo, agitação, tamanho) (SANTOS et al., 2009). 

 

3.2.1. Recepção da matéria prima 

O leite, matéria-prima básica utilizada para produção de leite condensado, deve 

conter as mesmas características quando este é utilizado na produção de outros pro-

dutos lácteos, tais como iogurtes, bebidas lácteas, doces e queijos (ZUCULA, 2012). 

Algumas características do leite devem ser observadas: o leite deve apresentar capa-

cidade para tolerar a temperatura de aquecimento sem coagular (estabilidade das pro-

teínas); estar isento da adição de neutralizantes de acidez e reconstituintes de densi-

dade; isento de antibióticos; apresentar teor de gordura mínimo de 3,0%; densidade 

relativa a 15°C de 1,028 a 1,034 g.mL-1; acidez titulável 0,14 a 0,18g de ácido lá-

tico.100mL-1; extrato seco desengordurado mínimo 8,4g.100g-1; índice crioscópico de 

-0,530 a -0,550°H e proteínas mínimo 2,9g.100g-1 (BRASIL, 2011). 

 

3.2.2 Padronização do leite 

Nesta etapa, ocorre padronização do teor de gordura, onde o leite passa por 

uma centrífuga padronizadora a fim de obter o teor de gordura desejado no produto 

final. 
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A quantidade de sólidos também deve ser padronizada pela adição de açúcar, 

que pode ser afetada pela adição de açúcar sólido antes do tratamento térmico e pela 

adição de xarope no evaporador (SILVA, 2016). 

 

3.2.3 Pasteurização do leite 

Conforme o preconizado pela legislação (BRASIL, 2017), entende-se por pas-

teurização “o tratamento térmico aplicado ao leite com objetivo de evitar perigos à 

saúde pública decorrentes de microrganismos patogênicos eventualmente presentes, 

e que promove mínimas modificações químicas, físicas, sensoriais e nutricionais.” 

O processo mais comumente utilizado é a pasteurização rápida, que inibirá o 

desenvolvimento de microrganismos patogênicos e deteriorantes. 

 

3.2.4 Adição da sacarose 

A sacarose é um dissacarídeo, formado por uma molécula de glicose e uma de 

frutose em ligação α-1,2, comercialmente extraída da cana-de-açúcar ou da beterraba. 

Forma soluções altamente concentradas, de elevado poder osmótico (efeito preser-

vativo e umectante) e tem função crioprotetora em alimentos (OETTERER et al., 

2006).  

A sacarose é indiscutivelmente o primeiro soluto responsável pela diminuição 

da atividade de água (Aw) do leite condensado açucarado. A concentração de saca-

rose em água, nos produtos lácteos concentrados, deve estar entre 0,625 e 

0,645g.10g-1, sendo esta a faixa ideal para inibir o desenvolvimento de microrganis-

mos e não propiciar a cristalização da sacarose no produto, pois, abaixo do valor 0,625 

a atividade de água será maior que 0,85, tornando o produto microbiologicamente 

instável. Acima de 0,645 ocorre a cristalização da sacarose na solução, o que seria 

um defeito em produtos como o leite condensado (HALL; HEDRICK, 1971). 

 De acordo com Tan (2009), a sacarose é adicionada ao leite no produção de 

leite condensado para obter um produto de longa duração com pressão osmótica 

suficientemente alta para evitar a deterioração microbiana e intoxicação alimentar. 

 

3.2.5 Concentração do leite 

Este procedimento é geralmente realizado empregando a evaporação sob 

pressão reduzida, o que possibilita diminuir a temperatura e prevenir danos causados 

pelo aquecimento (WALSTRA et al., 2006). 
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A etapa de evaporação causa um aumento no teor de sólidos até a magnitude 

desejada no produto final. Normalmente são aplicadas temperaturas de evaporação 

que variam entre 45°C a 70°C de acordo com o número de efeitos do evaporador, de 

forma que quanto maior o número destes, menor será a diferença entre as tempera-

turas de ebulição do produto (PERRONE, 2011). 

A temperatura de ebulição do produto está determinada pela pressão (redu-

zida) e, em menor grau, pela concentração do leite pelo aumento do ponto de ebulição 

(VARNAM; SUTHERLAND, 1994). 

A eliminação parcial da água e o aumento da concentração de solutos no leite 

concentrado originam diversas alterações em suas propriedades. Segundo Walstra et 

al. (2006), as principais mudanças causadas pela concentração são: 

a) Redução da atividade de água; 

b) Mudança no equilíbrio salino: a concentração de cálcio micelar é ligeiramente au-

mentada, resultando na redução do pH; 

c) Mudanças na conformação das proteínas: devido à força iônica, ao pH e às mudan-

ças no equilíbrio salino, aumenta-se a tendência das moléculas proteicas associarem-

se em função do aumento de tamanho. Se o leite for intensamente pré-aquecido estas 

alterações ocorrerão em maior proporção, provavelmente devido à beta-lactoglobulina 

(β-Lg) e outras proteínas do soro que se associam com a caseína dificultando a asso-

ciação entre estas; 

d) Mudanças em algumas propriedades físico-químicas: aumento da pressão osmó-

tica, diminuição do ponto crioscópico, aumento do ponto de ebulição, aumento da con-

dutividade elétrica, da densidade e do índice de refração, enquanto que a condutivi-

dade térmica diminui; 

e) Modificação das propriedades reológicas: aumenta a viscosidade. 

f) Diminuição do coeficiente de difusão. 

O fator de concentração é a relação entre o teor de sólidos totais no produto 

concentrado e na matéria-prima. Durante a concentração, algumas substâncias tor-

nam-se supersaturadas e podem precipitar após a cristalização. O leite é saturado em 

fosfato de cálcio e, devido à concentração, a quantidade de fosfato associado com as 

micelas de caseína aumenta. As mudanças nas propriedades como consequência do 

aumento do fator de concentração, modificam consideravelmente a velocidade das 

reações químicas e das mudanças físicas, diminuindo a velocidade na maioria dos 

casos (WALSTRA et al, 2006). 
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O comportamento do fluxo de leite concentrado muda com o conteúdo de 

sólidos, porque a remoção de água através do processo de evaporação provoca uma 

redução no espaçamento entre partículas, como micelas de caseína, glóbulos de 

gordura, proteínas de soro de leite, lactose e constituintes menores (PRENTICE, 

1992). 

 

3.2.6. Microcristalização da lactose 

 

A lactose possui baixa solubilidade em água. Quando ocorre o aquecimento do 

leite, esse carboidrato sofre um aumento da solubilidade; porém, durante o resfria-

mento, ocorrem rearranjos moleculares e há formação de cristais (KOBLITZ, 2011). 

A inoculação de núcleos de cristalização, com posterior agitação, às soluções 

saturadas de açúcares, possibilita o controle do número e do tamanho dos cristais 

formados. O emprego de lactose em pó nas fabricações de leite condensado é uma 

técnica muito difundida para a obtenção de produtos que não apresentem cristais de 

lactose perceptíveis ao paladar. O processo de inoculação de lactose em pó, sob agi-

tação e temperatura controlada, em produtos lácteos que se apresentam como uma 

solução saturada de lactose em água, é denominado nucleação secundária, induzida, 

forçada ou controlada (PERRONE, 2006). 

A cristalização é caracterizada pela formação de um espectro de partículas 

cristalinas de diferentes tamanhos e o controle do tamanho dos cristais no produto é 

um problema cinético e não termodinâmico (JANCIC; GROOTSCHOLTEN, 1984  

apud PERRONE, 2006). 

É necessário o conhecimento da cinética do processo, bem como suas intera-

ções com propriedades de transferência de massa, energia e momento durante a for-

mação dos cristais e no armazenamento para prevenir a cristalização de diversos pro-

dutos alimentícios (HARTEL, 1993). 

Todo processo de cristalização e precipitação realizado a partir de solução ca-

racteriza-se pelas etapas de formação da supersaturação, nucleação (primária e se-

cundária) e crescimento cristalino, bem como fenômenos secundários, mas não me-

nos importantes, como agregação, aglomeração, quebra, redissolução e amadureci-

mento (BRITO, 2007). 

A primeira fase do fenômeno de cristalização é a geração da força motriz, co-

nhecida como supersaturação, obtida pela evaporação do solvente ou resfriamento 

do sistema. A saturação de uma solução é alcançada quando nela está presente a 
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máxima quantidade de soluto que aquela quantidade de solvente pode dissolver. 

Sendo assim, a supersaturação da solução é obtida quando se acrescenta qualquer 

quantidade de soluto superior à quantidade de saturação, sem que ocorra a precipita-

ção do soluto em questão. A segunda etapa do processo de cristalização é a nuclea-

ção. Esta pode ocorrer de forma ocasional, resultado da associação aleatória de mo-

léculas de soluto em razão do movimento caótico da solução. Neste estágio, o aglo-

merado de moléculas de soluto recebe o nome de embrião. Este núcleo é primordial 

no processo de formação de cristais e, deve possuir um arranjo estável de moléculas 

de soluto em uma estrutura uniforme e ordenada, para dar origem a um cristal com 

forma regular (FINZER; MARTINS, 2011).  

A principal característica da nucleação primária é o nascimento dos cristais na 

ausência de cristais, sendo que, se a solução é absolutamente pura, a nucleação 

ocorre pelo mecanismo de nucleação homogênea, enquanto que, se houver substân-

cias estranhas ao meio (pó, colóides e paredes do cristalizador), a nucleação ocorre 

de forma heterogênea (NÝVLT et al., 2001).  Segundo Jancic; Grootscholten (1984), 

o que caracteriza a nucleação secundária é que a presença de um cristal, na solução 

supersaturada, induz à formação de mais cristais, os quais não se formariam espon-

taneamente. O crescimento dos cristais é a última etapa do processo de cristalização. 

O aumento de tamanho das partículas (cristal) está relacionado com duas etapas, a 

etapa difusional em que o soluto migra da solução para a interface de uma camada 

de adsorção, e a etapa seguinte em que as moléculas se acoplam ao retículo crista-

lino, numa reação de primeira ordem (FINZER; MARTINS, 2011).  

Muir (1990) esclarece que, para evitar uma textura arenosa em leite conden-

sado, devido à formação de grandes cristais, deve-se semear cristais de lactose ao 

produto antes que a cristalização ocorra espontaneamente e, por meio do controle da 

temperatura de inoculação e da taxa de agitação, é possível obter cristais numerosos 

de tamanho mínimo.  

A taxa de crescimento dos cristais de lactose aumenta de acordo com o au-

mento do grau de supersaturação, gerado pelo aumento no teor de sólidos do soro ou 

leite. A viscosidade excessiva da solução pode diminuir a velocidade de crescimento 

dos cristais devido à diminuição da mobilidade dos cristais (THURLBY, 1976). 

A etapa de evaporação a vácuo do leite, causa o aumento no teor de sólidos 

até a magnitude desejada no produto final, diminui a atividade de água, contribuindo 

para a conservação do leite condensado e promove a saturação da lactose, tornando 
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o meio propício à cristalização desejada da mesma. Spreer (1991) enfatiza que a cris-

talização deve ser orientada para que ocorra a formação de inúmeros cristais peque-

nos imperceptíveis ao paladar. Esta microcristalização, como descreve Whittier (1944) 

apud Sá (2012), ocorre melhor a 30°C. 

 

 

3.3 SORO DE LEITE 

 

O soro de leite representa de 80 a 90% do volume total do leite utilizado durante 

a produção de queijos e contém, aproximadamente, 55% dos nutrientes do leite: pro-

teínas solúveis, lactose, vitaminas, minerais e uma quantidade mínima de gordura. O 

soro pode ser utilizado na sua forma original para produção de bebidas lácteas e ri-

cota. Porém, considerando o seu alto teor de água e a finalidade de agregar valor ao 

produto e a seus derivados, o soro pode ser concentrado. O produto concentrado é 

classificado, então, de acordo com o teor de proteína, e pode ter aplicações diversas, 

devido a suas características nutricionais e tecnológicas, que vão do seu uso como 

ingrediente alimentício à produção de medicamentos. No entanto, novas alternativas 

para o aproveitamento do soro são uma real necessidade dos laticínios, pois, dessa 

forma, podem trabalhar dentro das exigências dos órgãos de proteção ambiental (AL-

VES et al, 2014; PERRONE, 2006). 

Pode ser obtido em laboratório ou em indústrias de processamento de leite por 

três operações principais: pela coagulação enzimática, resultando na coagulação das 

caseínas, matéria-prima para a produção de queijos, e no soro doce; pode ser obtido 

também pela precipitação ácida no pH isoelétrico das caseínas (pI = 4,6), resultando 

na caseína isoelétrica e no soro ácido; e por último, pela separação física das micelas 

de caseína por microfiltração, em membranas de 0,1 μm, obtendo-se um concentrado 

de micelas e as proteínas do soro (MORIN et al, 2007). 

Devido ao elevado conteúdo de substâncias orgânicas presentes no soro de 

leite, associado principalmente à presença de lactose e proteínas, o seu poder 

poluente é considerado alto, com uma demanda bioquímica de oxigênio (DBO) que 

varia de 27 a 60 kg·m-3 (PRAZERES et al., 2012). 

O soro contém mais da metade dos sólidos presentes no leite, incluindo as 

proteínas do soro (20% da proteína total) e a maior parte da lactose, minerais e vita-

minas hidrossolúveis (BALDASSO et al., 2011).  



21 

 

As proteínas do soro são solúveis em ampla faixa de pH, apresentam estrutura 

globular e contêm pontes dissulfeto, que conferem um determinado grau de 

estabilidade estrutural (AIMUTIS, 2004). As duas principais frações proteicas do soro 

são β-lactoglobulina (β-Lg) e α-lactoalbumina (α-La) que estão presentes em maior 

concentração e constituem, aproximadamente, 70% das proteínas totais do soro. Além 

dessas, são encontradas a albumina do soro bovino (BSA), imunoglobulina (Ig), 

glicomacropeptídeo (GMP) e subfrações, que se apresentam em pequenas 

concentrações no leite, como lactoferrina, lisozima, lactoperoxidase, entre outras 

(HARAGUCHI et al., 2006; METSÄMUURONEN; NYSTRÖM, 2009). 

 

3.4 ULTRAFILTRAÇÃO DO SORO DE LEITE  

 

Através da ultrafiltração obtém-se o concentrado de proteínas de soro do leite 

ou Whey Protein Concentrate (WPC), que apresenta teor de proteína entre 35% e 

80%, enquanto o isolado de proteínas do soro do leite, ou Whey Protein Isolate (WPI), 

contém teor de proteína entre 80 a 95%, e é considerada uma das mais puras formas 

comerciais de WP (BRANS, 2006). Além disso, ainda pode-se obter proteína de soro 

hidrolisada, Whey Protein Hidrolysated (WPH), resultado da hidrólise das moléculas 

de proteínas do soro, que forma segmentos proteicos menores, tais como aminoáci-

dos e peptídeos de baixo peso molecular (SINHA et al., 2017).  

O permeado de soro (PS) é o resíduo do processo de concentração das prote-

ínas do soro por ultrafiltração (UF), e contém nutrientes importantes, como lactose, 

minerais e pode conter traços de proteína e lipídeos (ZACARCHENCO et al., 2012). 

Em razão do alto conteúdo de nutrientes, o PS tem seu descarte no meio ambiente e 

assim como o soro, causam sérios danos ambientais (EL-KHAIR, 2009) e seu apro-

veitamento evitaria aumento de custos nas estações de tratamento de efluentes (ZA-

CARCHENCO et al., 2012).  

O permeado de soro contém, em média, 3% a 8% de proteínas de menor fun-

cionalidade que as do soro, 68% a 85% de lactose, 8% a 20% de minerais (cinzas) e 

um conteúdo máximo de 1,5% de lipídeos (STOLIAR, 2009). 

Pode ser utilizado em diversos produtos, tanto para alimentação humana 

quanto para alimentação animal, podendo ser aplicado em produtos cárneos, lácteos, 

panificação, confeitaria, snacks, salgadinhos, sorvetes, suplemento alimentar, ração 

animal, entre outros. Na panificação, por apresentar baixo teor de proteínas e alto teor 

de lactose, seu uso é recomendado quando o objetivo é desenvolver sabores 
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caramelizados e superfície ou casca com coloração marrom. O permeado de soro 

pode ainda promover melhora do sabor e da retenção de umidade, e substituir 

carboidratos (RUSSO, 2016). 

O permeado atua no realce do sabor, de modo semelhante ao sal, sem agregar 

grandes quantidades de sódio ao produto em que é adicionado, o que é um fator po-

sitivo para a saúde do consumidor. A partir do permeado de soro pode-se, ainda, pro-

duzir lactulose, mistura de sais minerais do leite, separar a α-lactoalbumina e isolar 

oligossacarídeos. Esses componentes podem ter aplicação na formulação de vários 

produtos lácteos e não lácteos (STOLIAR, 2009). 

 Parashar et al. (2015) propuseram uma nova aplicação do permeado de soro 

em pó como co-substrato ou um substituto parcial de água na fermentação de trigo 

para a produção de etanol utilizando Saccharomyces cerevisiae. 

 Devido ao alto teor de lactose apresentado, o emprego deste produto após a 

micronização na indução da cristalização de produtos lácteos concentrados, como 

leite condesado açucarado, poderia ser uma alternativa viável, sob o ponto de vista 

econômico e ambiental, e ainda não estudada. 

 

3.5 MICRONIZAÇÃO DO PERMEADO DE SORO EM PÓ 

A micronização é um processo de redução do tamanho das partículas de um 

material (VANDANA, 2014). Apesar de existirem diferentes técnicas de micronização, 

as mais comuns e acessíveis envolvem a trituração do material. O processo pode ser 

realizado tanto em temperatura ambiente quanto em temperaturas criogênicas, onde 

o processo recebe o nome de micronização criogênica (LAUX, 2015). 

Na micronização criogênica é utilizado nitrogênio líquido para resfriar o material 

a temperaturas que ficam entre -120 e -80°C, antes de promover sua trituração 

(ASHTON, 2015). 

Enquanto na micronização a temperatura ambiente gera partículas com tama-

nho entre 0,210 e 0,420mm, na micronização criogênica consegue-se gerar partículas 

com tamanho entre 0,105 e 0,210 mm (LAUX, 2015). 

A micronização pode ser realizada até a temperaturas de 120°C (LAGARI-

NHOS; TENORIO, 2008). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATÉRIA PRIMA E REAGENTES 

 

O permeado de soro em pó micronizado (Lactose Industrial Micronizada) obtido 

por ultrafiltração micronizado através do método de trituração foi gentilmente cedido 

pela empresa Sooro. Os reagentes utilizados tinham padrão analítico, bem como os 

meios de cultura padrão microbiológico adequado. 

 
 
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO LEITE CONDENSADO AÇUCARADO 

COMERCIALIZADO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

 

Foram adquiridas 11 marcas de leite condensado açucarado em supermerca-

dos localizados na região oeste do estado do Paraná. As amostras foram coletadas 

em sua embalagem original, encaminhas e armazenadas no laboratório sob as condi-

ções descritas nas embalagens como adequadas. As amostras foram enumeradas de 

1 à 11. 

Antecedendo as análises, as amostras foram homogeneizadas por agitação 

das embalagens; em seguida, realizou-se a abertura e a homogeneização do 

conteúdo com bastão de vidro (BRASIL, 2006). As análises para caracterização da 

composição centesimal e das propriedades físico-químicas foram: umidade e voláteis 

e sólidos totais, por gravimetria em estufa à 85oC; cinzas, em forno mufla à 550oC; ). 

atividade de água que foi medida em equipamento determinador de atividade de água 

(Aqualab® 4TE, Decagon, São Paulo, Brasil); pH utilizando pHmetro digital; acidez 

em ácido lático; lipídios, utilizando o método de Gerber; nitrogênio total, pelo método 

de Micro-Kjeldahl empregando como fator de correção 6,38; carboidratos, por 

diferença (BRASIL, 2006).  

A análise reológica seguiu a metodologia proposta por Velez-Ruiz; Barbosa-

Cánovas (1998) em Reômetro Modelo DV-III ultra programmable, browkfield, 

Stounghton, USA. 

As cores das amostras foram avaliadas através do sistema de leitura de três 

parâmetros, o CIElab, proposto pela Comission Internacionale de I’Eclairage (CIE) em 

1971, utilizando-se o colorímetro Konica Minolta Sensing, Ramsay, NJ, USA).  
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Os cristais de lactose foram medidos através de uma adaptação da metodolo-

gia utilizada para a determinação do tamanho de cristais de lactose em doce de leite, 

proposta por HOUGH et al. (1990), sendo que a avaliação microscópica foi realizada 

empregando Microscópio Óptico (Q7708S-4; Quimis, Diadema - SP) com lente obje-

tiva de 40x. 

Foram realizadas as seguintes análises microbiológicas: contagem de mesófi-

los aeróbios (ISO 4833, 2003); Coliformes termotolerantes (Petrifilm CC AFNOR 3M 

01/2 09/89C, 2003); Coliformes totais (Petrifilm CC AOAC 986.33, 2003);  bolores e 

leveduras (NF ISO 21527-1; NF ISO 21527-2, 2008); Staphylococcus Coagulase Po-

sitiva (UFC.g-1) (ISO 6888-1, 1999); Listeria monocytogenes (UFC.g-1) (AOAC 

2004.02) e Salmonella sp (UFC.25g-1) (AOAC 2011.03). 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO 

LEITE E DO PERMEADO DO SORO DE LEITE MICRONIZADO 

 
As análises químicas e físico-químicas do leite e do permeado de soro de leite 

em pó micronizado, que seguiram o disposto na Instrução Normativa no 68 (BRASIL, 

2006), foram: lipídios, pelo método butirométrico de Gerber; carboidratos, por 

diferença; proteínas totais, pelo método de Kjeldahl; umidade e sólidos totais pelo 

método gravimétrico de secagem em estufa; cinzas pelo método de incineração em 

forno Mufla; acidez pelo método titulométrico e pH pelo método potenciométrico. 

O permeado de soro em pó micronizado foi analisado quanto aos seguintes 

critérios microbiológicos: contagem de mesófilos aeróbios (ISO 4833, 2003), 

Coliformes totais (Petrifilm CC AOAC 986.33, 2003), Coliformes termotolerantes 

(Petrifilm CC AFNOR 3M 01/2 09/89C, 2003), bolores e leveduras (NF ISO 21527-1; 

NF ISO 21527-2, 2008), Salmonella sp (AOAC 2011.03) e Listeria monocytogenes 

(AOAC 2004.02) 

 

4.4 ELABORAÇÃO DE LEITE CONDENSADO AÇUCARADO SUBSTITUINDO 

LACTOSE ANIDRA POR PERMEADO DE SORO OBTIDO POR UF MICRONIZADO 

 

Foram elaboradas quatro formulações: 01 ou controle (0,03% de lactose em pó 

micronizada comercial), 02 (0,03% de permeado de soro em pó micronizado), 03 

(0,033% de permeado de soro em pó micronizado) e 04 (sem adição de 

callto:986.33%20,%202003
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permeado/lactose), em triplicata. A concentração de 0,033% de permeado de soro 

em pó micronizado foi utilizado devido ao permeado de soro em pó micronizado conter 

cerca de 10% a menos de lactose, por isso, adicionou-se 10% a mais do permeado 

de soro em pó micronizado. Os tratamentos foram elaborados em uma planta 

industrial de produção de leite condensado localizada na região oeste do Paraná. 

 

Os tratamentos foram obtidos conforme o fluxograma abaixo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Fluxograma de fabricação dos leites condensados elaborados 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O leite sofreu o processo de pasteurização a 72-75°C por 15-20 segundos. 

Após resfriado a temperatura de, no máximo, 4°C e adicionado do açúcar cristal, na 

concentração de 19,35% (m.m-1), o produto alimentou o evaporador tubular de duplo 

efeito (Anydro APV; São Bernardo do Campo – SP), a uma temperatura de 15°C e 

cerca de 24% de sólidos. Realizou-se a alimentação através do uso de um tanque de 

equilíbrio, que tem por objetivo absorver flutuações do processo, e bomba centrífuga 

sanitária com vazão controlada através de válvula macrométrica. 
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A mistura sofreu um pré-aquecimento de 45°C para a primeira serpentina e 

passou para a segunda serpentina a uma temperatura de 65°C, logo após seguiu para 

o primeiro efeito do trocador de calor com temperatura de 90-98°C, por 2-8 minutos, 

passando para o segundo efeito do pasteurizador a uma temperatura por 110-117°C 

por 2-8 minutos. 

Na temperatura de pasteurização, o leite com açúcar sofreu um retardo e 

posteriormente alimentou o evaporador de forma reversa. Passou-se por uma série 

de estágios dimensionados para evitar aparecimento de cores escuras no produto final, 

o produto sofreu um decréscimo de temperatura, ao longo da evaporação. 

Saindo do evaporador, alimentou-se o leite com açúcar em um trocador de calor 

para ser reaquecido com o condensado da planta e então foi enviado para o tanque 

de retardo, o qual tem a função principal de realizar o acerto da viscosidade desejada. 

Do tanque de retardo o leite com açúcar concentrado a aproximadamente 67% 

de sólidos totais foi bombeado para o Flash Cooler, onde sofreu um resfriamento em 

dois estágios: primeiro estágio resfriado a 28-30°C e no segundo a 16-20°C. Neste 

ponto o produto atingiu em torno de 69% de sólidos totais. 

Após essa etapa, enviou-se o leite condensado para o tanque de cristalização, 

onde ou não se adicionou nada (tratamento 04) ou promoveu-se a adição da lactose 

em pó micronizada (tratamento 01) e do permeado de soro em pó micronizado 

(tratamentos 02 e 03) para orientar a cristalização do produto. Os produtos 

permaneceram por, no mínimo, 04 horas em homogeneização com velocidade de 30 

rpm, a uma temperatura de 25°C. O envase ocorreu em máquina CFA 712-32 da SIG, 

de 10/2004, Alemanha, em embalagens esterilizadas SIG Combibloc contendo 395g 

cada. 

 

 
4.5 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E DAS PROPRIEDADES 

FÍSICO-QUÍMICAS, REOLÓGICAS E DA COR DOS DIFERENTES TRATAMENTOS 

DE LEITE CONDENSADO AÇUCARADO  

  

Os leites condensados açucarados foram submetidos às seguintes análises 

para determinação da composição centesimal e propriedades físico-químicas: 

umidade e voláteis e sólidos totais, por gravimetria em estufa à 85oC; cinzas, em forno 

mufla à 550oC; nitrogênio total, pelo método de Micro-Kjeldahl empregando como fator 

de correção 6,38; lipídios, utilizando o método de Gerber; carboidratos, por diferença; 
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acidez em ácido lático e pH utilizando pHmetro digital (BRASIL, 2006). A atividade de 

água foi medida em equipamento determinador de atividade de água (Aqualab® 4TE, 

Decagon, São Paulo, Brasil).   

A análise reológica seguiu a metodologia proposta por Velez-Ruiz; Barbosa-

Cánovas (1998) em Reômetro Modelo DV-III ultra programmable, Browkfield, 

Stounghton, USA. 

As cores das amostras foram avaliadas através do sistema de leitura de três 

parâmetros, o CIElab, proposto pela Comission Internacionale de I’Eclairage (CIE) em 

1971, utilizando-se o colorímetro Konica Minolta Sensing, Ramsay, NJ, USA).  

 

 

4.6 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DOS DIFERENTES TRATAMENTOS DE LEITE 

CONDENSADO AÇUCARADO 

 

 Com o objetivo de avaliar a segurança microbiológica para a realização da 

avaliação sensorial, os diferentes tratamentos foram submetidos nos tempos 1, 9, 24, 

54, 84 e 114 dias às análises microbiológicas de contagem de mesófilos aeróbios (ISO 

4833, 2003), Coliformes totais (Petrifilm CC AOAC 986.33, 2003), Coliformes 

termotolerantes (Petrifilm CC AFNOR 3M 01/2 09/89C, 2003) e bolores e leveduras 

(NF ISO 21527-1; NF ISO 21527-2, 2008), Salmonella sp (AOAC 2011.03); Listeria 

monocytogenes (AOAC 2004.02) e Staphylococcus Coagulase Positiva (ISO 6888-1, 

1999). 

 

 

4.7 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Submeteu-se o estudo ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Hu-

manos da UTFPR para que fosse avaliado e aprovado, e então desenvolvido, con-

forme a Resolução CNS nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CAAE n° 

69764017.5.0000.5547). 

Antes da realização da análise sensorial propriamente dita, todos os provadores 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para ser lido e 

assinado, contando com todas as informações referentes ao produto a ser avaliado 

(Anexo I), com a liberdade de se negarem a participação na avaliação sensorial. 

callto:986.33%20,%202003
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Realizou-se o teste de aceitabilidade utilizando a escala hedônica de nove pon-

tos, variando de gostei muitíssimo (09) até desgostei muitíssimo (01), onde foram ava-

liados os atributos aparência, aceitação global, sabor, textura, cor e aroma, utilizando-

se a metodologia 165/IV recomendada pelo Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008). Junta-

mente avaliou-se a intenção de compra do produto com a escala estruturada de 5 

pontos, conforme o anexo II (Ficha de análise sensorial) conforme SOARES et al, 

(2016). 

Foram recrutados 112 julgadores não treinados (HOUGH et al., 2006), com 

idade superior a 18 anos, consumidores habituais de leite condensado açucarado. 

Serviu-se as amostras de forma aleatória, empregando luz branca, com a temperatura 

de, aproximadamente, 25º C, em copos plásticos codificados com números aleatórios 

de 3 dígitos. As amostras estavam acompanhadas por um copo de água, e os prova-

dores foram orientados a bebê-la entre uma amostra e outra para remoção do sabor 

residual e limpeza das papilas gustativas. Realizou-se os testes no laboratório de Aná-

lise Sensorial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Medianeira, em 8 

cabines individuais e em horários previamente estabelecidos. As diferentes formula-

ções foram analisadas nos tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias. 

 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DOS CRISTAIS DE LACTOSE  

 

De acordo com a literatura, não existe uma técnica analítica oficial para as men-

surações do tamanho e número dos cristais de lactose para o leite condensado. Por-

tanto, para a realização dos trabalhos microscópicos foi adaptada a metodologia utili-

zada para a determinação do tamanho de cristais de lactose em doce de leite, de 

acordo com HOUGH et al. (1990), sendo a avaliação microscópica foi realizada em-

pregando Microscópio Óptico (Q7708S-4; Quimis, Diadema - SP) com lente objetiva 

de 40x. 

Além disso, utilizou-se microscópio eletrônico de varredura para visualização 

da forma e superfície dos cristais no tempo 120 dias, como proposto por Brito (2007). 
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4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância e, os resultados que 

apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade, foram submeti-

dos ao Teste de Tukey. Utilizou-se o programa Statistica na versão 11.0 para interpre-

tação dos resultados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS LEITES CODENSADOS AÇUCARADOS 
COMERCIALIZADOS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

 

Foram analisadas 11 amostras comerciais de um total de 36 marcas que são 

comercializadas no Brasil, perfazendo 30,56%. 

Os resultados referentes a composição centesimal e propriedades físico-quí-

micas das diferentes marcas de leite condensado açucarado comercializadas no Pa-

raná encontram-se na Tabela 1. 

A umidade de um alimento fornece uma noção do teor de água total no mesmo 

(BOLZAN, 2013). Dentre as legislações disponíveis para o leite condensado açuca-

rado não há indicações do nível de umidade que o produto deve apresentar; porém, a 

Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TACO) (BRASIL, 2016) traz que o 

produto deve possuir cerca de 27% de umidade. Shimoda et al. (2001) encontraram o 

valor de 25,5% de umidade. Comparando os valores referenciados na literatura com 

os obtidos no presente trabalho é possível verificar que todas as amostras analisadas 

apresentaram valores de umidade superiores. 

Os sólidos totais ou extrato seco total, como também podem ser denominados, 

englobam todas os ingredientes do produto com exceção da água. O RIISPOA (BRA-

SIL, 1952) preconiza que o teor de extrato seco total do leite no leite condensado 

deveria ser de, no mínimo, 28% (m.m-1). No entanto, na Tabela 01 encontra-se o teor 

de sólidos totais do produto, lácteos e não lácteos. Ao efetuar um breve cálculo, sub-

traindo-se a quantidade de sacarose do teor de sólidos totais é possível verificar que 

todas as amostras apresentam um teor de sólidos totais do leite inferior ao recomen-

dado pela legislação. 

Comparando os valores obtidos para umidade com os valores apresentados 

por Dos Santos (2012), onde a média de umidade foi de 26,78%; com os valores des-

critos por Renhe et al. (2011), onde a média de umidade foi 27,41%, e com os valores 

apresentados por Brondi et al. (2011), onde a média par umidade foi de 20,24%, pode-

se observar que todas as amostras analisadas obtiveram valores de umidade superi-

ores aos supracitados e, consequentemente, valores inferiores de sólidos totais. Se-

gundo EARLY (1998), a redução excessiva do teor de umidade do leite condensado 

açucarado favorece o processo desordenado de cristalização da lactose, levando a 

formação de cristais grandes e perceptíveis ao paladar. 
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Tabela 1 – Composição centesimal e propriedades físico-químicas de leites condensados açucarados comercializados na região Oeste do Paraná.  

Amostras* Umidade e 

voláteis (%) 

Sólidos Totais 

(%) 

Cinzas  

(%) 

Atividade de água pH Acidez em ácido 

láctico (%) 

Lipídios  

(%) 

Proteína (%) Carboidratos  

totais (%) 

1 31,47 ± 0,01a** 68,53 ± 0,01a 1,42 ± 0,03d 0,8718 ± 5,5x10-4 a 6,89 ± 0,01g 0,32 ± 0,00a 6,30 ± 0,05h 6,24 ± 0,19c 54,57 ± 0,09b 

2 32,51 ± 0,08a 67,49 ± 0,08a 1,44 ± 0,02d 0,8589 ± 5x10-4 a 6,95± 0,01ef 0,26 ± 0,01cde 11,55 ± 0,03a 7,41 ± 0,01abc 47,09 ± 0,86e 

3 32,20 ±0,34a 67,80 ±0,34a 1,56 ± 0,02c 0,8296 ± 4,5x10-4 a 6,91± 0,00fg 0,31 ± 0,01ab 7,20 ± 0,10g 8,14 ± 0,02ab 50,90 ± 0,38c 

4 32,26 ±0,01 a 67,74 ± 0,01a 1,71 ± 0,02ab 0,8430 ± 5x10-5 a 6,95 ± 0,01ef 0,31 ± 0,01ab 10,80± 0,05b 7,87 ± 0,02abc 47,36 ± 0,09de 

5 31,97 ±0,33a 68,03 ±0,33a 1,16 ± 0,00e 0,8835 ± 2,5x10-4 a 6,96 ± 0,00e 0,20 ± 0,01f 4,80 ± 0,20i 3,75 ± 0,09d 58,33 ± 0,33a 

6 32,67 ±0,24a 67,33 ±0,24a 1,58 ± 0,04c 0,8515 ± 1x10-4 a 7,24 ± 0,01a 0,23 ± 0,00ef 11,55± 0,10a 8,31 ± 0,06ab 45,90 ± 0,62e 

7 32,89 ±0,14a 67,11 ±0,14a 1,59 ± 0,01c 0,8537 ± 3x10-4 a 7,04± 0,05bc 0,26 ± 0,00cd 9,90 ± 0,05e 7,80 ± 0,01abc 47,82 ± 0,02de 

8 32,84 ±0,42a 67,16 ±0,42a 1,57 ± 0,00c 0,8318 ± 2,5x10-4 a 7,06 ± 0,01b 0,24 ± 0,01de 9,00 ± 0,25f 6,97 ± 0,05bc 49,62 ± 0,74cd 

9 32,04 ±0,31a 67,96 ±0,31a 1,60 ± 0,01bc 0,8580 ± 5x10-5 a 7,01± 0,01cd 0,24 ± 0,01de 10,50± 0,01c 7,76 ± 0,02abc 48,09 ± 0,51de 

10 32,20 ±0,38a 67,80 ±0,37a 1,71 ± 0,00ab 0,8448 ± 2,5x10-4 a 6,95± 0,05ef 0,28 ± 0,00bc 10,05± 0,10d 8,88 ± 0,14a 47,16 ± 1,41de 

11 31,67 ±1,45 a 68,33 ±1,45 a 1,78 ± 0,01a 0,8365 ± 1,5x10-4 a 6,99± 0,05de 0,29 ± 0,00bc 10,80± 0,05b 7,64 ± 0,02abc 48,11 ± 1,13de 

Média 32,24 ± 0,34 67,75 ± 0,34 1,55 ± 0,01 0,8518 ± 2,6x10-4   7,00 ± 0,02 0,27 ± 0,01 9,31 ± 0,09 7,34 ± 0,06 49,54 ± 0,56 

Nota: *Amostras enumeradas de 01 a 11 referem-se às marcas de leite condensado açucarado analisadas. ** Médias de três repetições ± erro padrão seguidas 

pela mesma letra (na coluna) indicam não haver diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. 

Fonte: Autoria própria. 
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O resíduo mineral fixo (também chamado de cinzas) é o produto inorgânico que 

permanece após a queima da matéria orgânica da amostra, que é transformada em 

CO2, H2O e NO2. Os elementos minerais se apresentam sob a forma de óxidos, sul-

fatos, fosfatos, silicatos e cloretos, dependendo das condições de incineração e da 

composição do alimento. Esta determinação fornece uma indicação da riqueza dos 

elementos minerais na amostra (BRASIL, 2014). O leite é uma fonte excelente da 

maioria dos sais minerais. Como não há legislação para o leite condensado açuca-

rado, os resultados obtidos foram comparados com os valores médios estabelecidos 

na TACO (BRASIL, 2016), sendo este de 1,60%. Portanto os valores obtidos (Tabela 

01) encontram-se próximos do estipulado, com exceção da amostra 5 que atingiu re-

sultado muito inferior ao estabelecido e diferiu-se significativamente das demais amos-

tras (p<0,05). Comparando os valores com os trabalhos realizados por Brondi et al 

(2011), que obtiveram a média de 1,88%, e Shimoda et al. (2001) que encontraram o 

valor de 1,9%, pode-se verificar que as amostras analisadas apresentaram menor teor 

de cinzas. 

A determinação da atividade de água é de extrema importância, uma vez que 

está correlacionada com a qualidade e segurança microbiológica deste derivado lác-

teo (RENHE et al., 2017). O valor aproximado de atividade de água igual a 0,83 en-

contrado para o leite condensado se deve principalmente ao seu elevado teor em açú-

car, o que não impede o desenvolvimento de todos os microrganismos sendo, por-

tanto, o leite condensado considerado um produto não estéril, contendo bactérias e 

esporos (WALSTRA et al., 2001). JAY (1994) indica que o leite condensado deve pos-

suir atividade de água de 0,80 a 0,87 e, observando os dados da Tabela 1, é possível 

verificar que todas as amostras apresentam-se dentro desta faixa. 

Em relação aos valores de pH, apenas a amostra 06 diferiu significativamente 

das demais (p<0,05). Como este atributo não é legislado, consultando a literatura, os 

valores obtidos assemelham-se aos encontrados por Ferreira et al (2016), entre 6,61 

a 6,86.  

Segundo Brito et al. (2017), a acidez titulável é um teste amplamente utilizado 

nas indústrias de laticínios pois além de verificar a qualidade da matéria prima, contri-

bui para o controle dos produtos, sendo expressa em percentual de ácido lático para 

o leite condensado. O RIISPOA apresenta os limites que este produto deve apresen-
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tar, sendo este 0,08 a 0,16 (cg %ácido lático) (BRASIL, 1952), quando diluído na pro-

porção 1:5. Como no referido trabalho não foi seguida esta prática, os valores de aci-

dez em percentual de ácido lático variaram entre 0,20 e 0,32. 

Os valores obtidos para o teor de lipídios estão dispostos na Tabela 1 e foram 

comparados com os valores estipulados pelo Codex alimentarius (1971), pela legisla-

ção vigente na Nova Zelândia (AUSTRALIA NEW ZEALAND FOOD AUTHORITY, 

2002) e nos Estados Unidos (UNITED STATES, 2009), que preveem mínimo 8% 

(m.m-1). Apenas as amostras 1, 3 e 5 se apresentaram em desacordo com os parâ-

metros adotados. Shimoda et al. (2001) encontraram o valor médio de 8,3% de gor-

dura ao analisarem amostras de leite condensado comercializados na cidade de Ban-

gladesh. 

O leite contém cerca de 95% de compostos nitrogenados proteicos e, dentre os 

vários tipos de proteína, a principal encontrada no leite é a caseína (MENDES, 2011). 

Analisando os valores obtidos, é possível verificar que a amostra 5 diferiu significati-

vamente das demais por apresentar menor teor e a amostra 10 por apresentar maior 

percentual de proteínas (p<0,05) (Tabela 01). Essas discrepâncias de valores para 

proteínas podem ser explicadas tanto pela composição do leite de partida, o qual deu 

origem ao produto, quanto pela quantidade de açúcar adicionado ao produto, em es-

pecial para a amostra 5 para a qual se observa o menor percentual de proteínas. Ao 

comparar os resultados obtidos neste trabalho com os valores apresentados por 

Brondi et al. (2011), entre 7,43% a 10,36%, e Shimoda et al. (2001), em torno de 7,9% 

de proteínas, verifica-se que todas as amostras, com exceção da 05, situam-se dentro 

da faixa citada na literatura. 

Em relação ao teor de carboidratos encontrados para as amostras, como o pro-

duto em questão é o leite condensado açucarado e no processo produtivo é realizado 

a adição de açúcar, este carboidrato também foi contabilizado para expressar o resul-

tado. Os valores determinados nas amostras foram inferiores aos valores indicados 

por Asaduzzaman et al. (2007) e na TACO (2011), com exceção das amostras 1 e 5. 

Na Figura 2, está demonstrado o comportamento reológico dos leites conden-

sados açucarados comercializados na região oeste do Paraná. Verifica-se que a vis-

cosidade aparente diminuiu com o aumento da taxa de deformação, em todas as 

amostras, característica de fluidos pseudoplásticos (McCLEMENTS, 2005). Uma das 

teorias para essa queda da viscosidade frente à tensão de cisalhamento deve-se à 



34 

 

quebra de unidades estruturais do fluído devido a forças hidrodinâmicas geradas du-

rante o cisalhamento (RAO, 1999).      

As amostras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 apresentaram comportamento reológico similar. 

Porém, as amostras 5, 10 e 11 diferiram das demais e, em especial a amostra 5 apre-

sentou tensão de cisalhamento e viscosidade aparente superior às demais marcas 

nas crescentes taxas de deformação.  

 

Figura 2 - Análises reológicas das 11 amostras de leites condensados comercializados na 
região oeste do Paraná 

 

Fonte: Autoria própria. 
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O comportamento da amostra 5 pode ser justificada devido a composição quí-

mica diferenciada das demais amostras, apresentando baixo teor de lipídios e proteí-

nas e alto valor de carboidratos (Tabela 01), ou seja, alto valor de sólidos solúveis.  

De acordo com Rao (1999), Adorno (1997) e Cabral (2000) apud Flauzino (2007), a 

viscosidade aumenta com o aumento da concentração de sólidos solúveis ou insolú-

veis para um determinado fluido, e se deve a diversos aspectos, como o aumento do 

atrito entre as moléculas devido ao aumento da interação molecular, formato das par-

tículas, efeitos eletroviscosos, entre outros, sem existir uma teoria para predizer estes 

comportamentos devido à complexidade destes sistemas.  Um outro ponto que pode 

influenciar na alta viscosidade está relacionado ao alto teor de carboidratos da amos-

tra, pois conforme Eliasson (2006), a solubilidade da lactose reduz em presença da 

sacarose em soluções aquosas. Ainda, este resultado pode estar associado, conforme 

Parry (1974) apud Felberg (1994), ao excessivo espessamento durante o processa-

mento que resulta na gelatinização indesejável durante o armazenamento. Este es-

pessamento que pode ser por pré-aquecimento inadequado, alta acidez do leite, alta 

concentração de sólidos, alta temperatura de estocagem entre outros fatores, é me-

dido e expresso como viscosidade relativa.   

Por sua vez, o comportamento apresentado pela amostra 10 pode estar asso-

ciado ao alto teor de proteína e a presença de cristais de lactose muito grandes (con-

forme item 5.5). A relação de viscosidade e tamanho dos cristais de lactose também 

foram observadas por Goulard; Hartel (2017), que verificaram que com o progresso 

da cristalização, a presença de cristais contribui para um aumento na viscosidade 

global da pasta.  

O leite condensado açucarado, devido às características de matéria-prima, 

como a presença de açúcar redutor, proteínas, atividade de água intermediária, e ca-

racterísticas tecnológicas como emprego de temperatura, quer na pasteurização quer 

na concentração, apresenta condições propícias para o desenvolvimento da reação 

de Maillard e, consequente, alteração nas características sensoriais que, dependendo 

da intensidade, podem se tornar prejudiciais e indesejáveis para o consumidor (LEO-

NHARDT, 2015). 

 Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da leitura da coloração através 

dos parâmetros L, a* e b*.  
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Tabela 2 – Resultados das análises de cor de amostras comerciais de leite condensado 
açucarado obtidos na região Oeste do Paraná. 

 

Amostra* L a* b* 

1 59,18 ± 1,30 
ad** 

- 5,89 ± 1,67b 20,09 ± 0,36e 

2 56,11 ± 2,47 d - 5,68 ± 0,19b 19,47 ± 0,80ef 

3 62,77 ± 1,08 a - 7,13±0,35c 19,52 ± 0,07ef 

4 57,40 ± 1,72d - 7,14 ± 0,33c 18,48 ± 0,31f 

5 48,23 ± 2,74 b - 3,31 ± 0,30a 18,89 ± 0,85ef 

6 54,72 ± 0,33cd - 7,43 ± 0,01 c 15,37 ± 0,10d 

7 56,60 ± 0,45 d - 6,98 ± 0,06c 16,55 ± 0,13cd 

8 49,28 ± 0,36 bc - 7,63 ± 0,06c 12,92 ± 0,04a 

9 53,77 ± 1,50 cd - 7,11 ± 0,13 c 16,96 ± 0,07bcd 

10 48,86 ± 0,82 bc - 2,57 ± 0,25a 19,26 ± 0,01ef 

11 55,36 ± 1,14 d - 7,39 ± 0,27c 17,39 ± 0,35bc 

 
Nota: *Amostras enumeradas de 01 a 11 referem-se às marcas de leite condensado açucarado anali-

sadas. ** Médias de três repetições ± erro padrão seguidas pela mesma letra (na coluna) indicam não 

haver diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O parâmetro L indica a luminosidade da amostra, isto é, quanto maior o valor 

de L mais clara será o leite condensado açucarado. Observa-se que a amostra 3 apre-

sentou-se mais clara que as demais (p<0,05), enquanto que as amostras 2, 4, 7 e 11 

apresentaram-se mais escuras (p<0,05). Leonhardt (2015) encontrou na amostra co-

mercial após estocagem de 30 dias o valor de L de 73,49, enquanto Estrela (2017) o 

valor de L de  44,14 ± 0,13. As marcas 5 e 10 apresentaram resultados próximos aos 

encontrados por Estrela et al. (2017). Há grande variabilidade em relação à luminosi-

dade e esta pode estar associada ao tempo de estocagem, temperatura empregada 

e a composição da matéria-prima, fatores esses que podem acelerar ou não a Reação 

de Maillard. O leite condensado, por características de matéria-prima, com a presença 

de açúcar redutor, aminoácidos, baixa atividade de água e perfil de produção com 

muito tempo de exposição a altas temperaturas, apresenta condições propícias para 

o desenvolvimento da reação de Maillard e consequente alteração nas características 

sensoriais que pode se tornar prejudicial e indesejável para o consumidor (LEO-

NHARDT, 2015). 
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Quanto ao parâmetro a*, as amostras 5 e 10 apresentaram-se tendendo mais 

ao vermelho, enquanto as amostras 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 tenderam mais para o verde. 

Leonhardt (2015) determinou na amostra comercial o valor de a* de -2,47, sendo que 

apenas a amostra 10 assemelhou-se a essa resposta. Por sua vez, Estrela et al. 

(2017) obteve 0,18 ± 0,09, valor bem diferente dos encontrados nas amostras comer-

ciais neste trabalho. 

Em relação ao parâmetro b*, a amostra 8 apresentou-se com a coloração ama-

rela mais intensa enquanto a amostra 4 apresentou a coloração amarela menos in-

tensa (p<0,05). Todas as amostras analisadas apresentaram valores inferiores ao de-

terminado por Leonhardt (2015), que foi de 23,15, apenas a amostra 8 aproximou-se 

do valor determinado por Estrela et al. (2017), que foi de 10,04 ± 0,07.  

Quanto ao diâmetro médio dos cristais de lactose, bem como a aparência dos 

mesmos, os resultados estão apresentados na Tabela 3 e Figura 3. 

 

Tabela 3 – Diâmetro médio dos cristais de lactose presentes nos leites condensados açucarados 
comercializados na região oeste do Paraná. 

Marcas Maior medida (μm) Menor medida (μm) Média dos cristais 
(μm) 

1 158,8 59,6 87,12 ± 40,62ª 
2 39,5 22,4 30,48 ± 8,30b 
3 65,7 40,1 52,40 ± 9,35 ab 
4 47,8 21,1 32,44 ± 12,67 b 
5 50,8 30,4 38,96 ± 9,37 b 
6 61,7 30,0 63,70 ± 14,15 ab 
7 97,1 44,8 70,02 ± 22,55 ab 
8 46,6 37,6 41,48 ± 3,79 b 
9 53,8 36,4 41,26 ± 6,75 b 

10 140,3 45 94,02 ± 33,86ª 
11 85,5 66,5 60,58 ± 15,75 ab 

Nota: *Amostras enumeradas de 1 a 11 referem-se às marcas de leite condensado açucarado analisa-

das. . ** Médias de cinco repetições ± erro padrão seguidas pela mesma letra (na coluna) indicam não 

haver diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade. 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 3 – Visualização dos cristais de lactose por microscopia óptica dos leites condensados açucarados comercializados na região oeste do Paraná. 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

   

Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 
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Nota: Amostras enumeradas de 01 a 11 referem-se às marcas de leite condensado açucarado analisadas. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Amostra 7 Amostra 8 Amostra 9 

   
Amostra 10 Amostra 11  
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Através das imagens (Figura 3) e da Tabela 3 é possível perceber uma falta de 

uniformidade e diversidade do tamanho dos cristais nas amostras comerciais. 

Segundo Holsinger (1997), para cristais produzirem uma textura arenosa, de-

vem exceder ao tamanho de 16 µm. Perrone et al. (2008) encontraram cristais com 

14,6 µm e em quantidade média de 2,39 x 108. Walstra (2001) considera que, para 

evitar a agregação e arenosidade os cristais não devem ultrapassar 10 μm, e não 

conter mais de 1010 cristais de lactose por grama de produto, valor também citado por 

Hunziker (1934) apud Mendes (2011) que afirma que, em leite condensado, os cristais 

não devem exceder 10µm e que, quando superam 30 µm, tornam o produto arenoso. 

 Todas as marcas apresentaram cristais superiores aos mencionados pelos au-

tores acima, portanto, passíveis de serem sensorialmente perceptíveis pelos consu-

midores. 

Os resultados das análises microbiológicas das diferentes marcas de leite con-

densao açucarado comercializadas no estado do Paraná estão apresentados na Ta-

bela 4. 

Em relação a avaliação microbiológica, as amostras não apresentaram conta-

gens para Coliformes Totais e Termotolerantes nem para Staphylococcus coagulase 

positiva, estando de acordo com os resultados obtidos por Asaduzzaman et al. (2007) 

e Sá et. al. (2008), respectivamente. 

Apesar de não ter sido detectada a presença de bolores e leveduras nas amos-

tras analisadas, Sá et al. (2008) e Reinhe et al. (2017) demonstraram grande variação 

entre as marcas quanto a enumeração destes microrganismos. 

Dentre as amostras analisadas, as marcas 1, 3, 4, 8 e 9 apresentaram conta-

gem para mesófilos. Segundo Landgraf (2008), mesmo que não haja patógenos, um 

número elevado de micro-organismos mesófilos pode indicar que o alimento não é 

seguro para consumo já que pode haver condição para patógenos se multiplicarem. 

A ocorrência de contagens elevadas pode ser um indicativo de deficiência nos proce-

dimentos de higienização de equipamentos de envase e tanques de microcristalização 

(no caso de leite condensado) e sugere a necessidade de melhorias higiênico-sanitá-

rias em todo o fluxograma de fabricação deste derivado lácteo (SÁ, 2012). 
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Tabela 4 – Análises microbiológicos dos leites condensados açucarados comercializados na região Oeste do Paraná. 

Marca* Coliformes ter-
motolerantes 

(UFC.g-1) 

Coliformes to-
tais 

(UFC.g-1). 

Mesófilos 
aeróbios 

(UFC.g-1). 

Bolores e Le-
verduras 
(UFC.g-1). 

Staphyllococcus.Coagulase 
posivito (UFC.g-1). 

Salmonella 
sp.. 

(UFC.25g-1). 

Listeria monocyto-
genes. (UFC.25g-

1). 

1 <10¹ <10¹ 1,02x104 <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

2 <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

3 <10¹ <10¹ 8,4x104 <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

4 <10¹ <10¹ 1,4x10³ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

5 <10¹ <10¹ 1x10¹ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

6 <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

7 <10¹ <10¹ 2x10¹ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

8 <10¹ <10¹ 1,93x104 <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

9 <10¹ <10¹ 6,35x104 <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

10 <10¹ <10¹ 1x10¹ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

11 <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ Ausência Ausência 

Nota: *Amostras enumeradas de 01 a 11 referem-se às marcas de leite condensado açucarado analisadas.  

Fonte: Autoria própria. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO 

LEITE E DO PERMEADO DO SORO DE LEITE MICRONIZADO 

  

A composição química e as propriedades físico químicas do leite pasteurizado 

utilizados na elaboração dos leites condensados açucarados encontram-se na tabela 

5. 

 

Tabela 5 – Propriedades físico-químicas do leite pasteurizado utilizados na produção do 

leite condensado 

Análises Resultados Limites (BRASIL, 2017) 

Acidez (g ácido lático.100mL-1) 0,15 ± 0,00 0,14 a 0,18 

Gordura (%) 3,2 ± 0,10 Min 3,0 

Proteína (%) 2,97 ± 0,05 Min 2,9 

Densidade (g.L-1) 1030,2 ± 0,10 - 

Sólidos não gordurosos (%) 8,5 ± 0,00 Min 8,4 

Crioscopia (°H) - 0,542 ± 0,00 -0,530 a -0,555 

Nota: *Médias das três formulações 
Fonte: Autoria própria. 

  

 Os resultados para o leite pasteurizado apresentaram-se em conformidade com 

a legislação (BRASIL, 2017).  

  Os resultados da composição centesimal e propriedades físico químicas do 

permeado de soro em pó micronizado obtidos neste trabalho (Tabela 6) encontram-se 

similares aos determinados por Stoliar (2009) em relação ao teor de proteínas (3% à 

8%) e de umidade (máximo 1,5%) ; porém, superior ao teor de lactose (68 à 85%).  

 

Tabela 6 – Composição centesimal e propriedades físico-químicas do permeado de soro 

em pó micronizado 

Análises Resultados 

Umidade (g.100g-1) 1,07 

Acidez, em percentual de ácido lático 1,25 

Gordura (g.100g-1) 0,00 

pH 6,46 

Cinzas (g.100g-1) 5,28 

Lactose (g.100g-1) 90,38 

Proteína (g.100g-1) 3,27 

Fonte: Autoria própria. 
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Por sua vez, ao comparar os resultados com os obtidos por Almeida et al. 

(2015), o teor de proteína foi superior (máximo 3%), porém os valores de acidez em 

ácido lático, umidade e lactose foram similares. 

Na tabela 7 estão especificados os resultados para as análises microbiológicas 

do permeado de soro em pó micronizado, demonstrando que o mesmo apresenta 

qualidade e segurança microbiológica para o emprego em produtos alimentícios. 

 

Tabela 7 – Resultados microbiológicos do permeado de soro em pó micronizado 

Análises Resultados 

Aeróbios mesófilos (UFC/g) <10¹ 

Coliformes totais (UFC/g) <10¹ 

Coliformes termotolerantes (UFC/g) <10¹ 

Bolores e leveduras (UFC/g) <10¹ 

Salmonella sp (UFC/25g) Ausente/25g 

Listeria monocytogenes (UFC/g) Ausente/25g 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.3 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DOS 

LEITES CONDENSADOS PRODUZIDOS 

 

Na Tabela 8 estão descritos os resultados referentes à composição centesimal 

e propriedades físico químicos dos diferentes tratamentos de leites condensados 

produzidos. 

Os tratamentos não apresentaram diferença significativa para as análises de 

lipídios, acidez em ácido lático, pH, º Brix, umidade e cinzas (p>0,05).  

O teor de lipídios dos tratamentos estão de acordo com o determinado pelo 

Codex Alimentarius, Brondi et al (2011) e Asaduzzaman et al. (2007). Comparando-

se com a média dos leites condensados açucarados analisados no presente trabalho, 

apresentaram valores inferiores. 

A acidez em ácido lático determinada para os tratamentos foram inferiores as 

obtidas por Ferreira et al (2016), que variaram entre 0,20 a 0,56%; porém, estão dentro 

do preconizado pelo antigo RIISPOA que dispõe como faixa de acidez para este pro-

duto os valores entre 0,08 a 0,16 (cg %ácido lático) (BRASIL, 1952).  



44 

 

Tabela 8 – Composição centesimal e propriedades físico-químicas dos leites condensados açucardaos elaborados. 

Tratamento* Lipídios (%) Acidez, em ácido lático (%) pH Brix (°) Umidade (%) Proteína (%) Cinzas (%) Atividade de água 

1 8,39±0,14a** 0,12±0,67 a 6,26±0,02 a 69,20±0,04 a 29,09± 0,49 a 7,51±0,05 a 1,70±0,01 a 0,8567±0,01 a 

2 8,32±0,14 a 0,12±0,53 a 6,25±0,02 a 69,24±0,07 a 29,11±0,57 a 7,46±0,10 ab 1,70±0,02 a 0,8572 ±0,02 a 

3 8,36±0,12 a 0,12±0,60 a 6,26±0,02 a 69,26±0,05 a 28,63±0,10 a 7,40±0,05 b 1,70±0,01 a 0,8570±0,01 a 

4 8,46±0,19 a 0,12±1,01 a 6,25±0,02 a 69,24±0,07 a 28,59±0,65 a 7,38±0,10 b 1,69±0,03 a 0,8573 ±0,01 a 

Nota: *Tratamento 1: 0,03% de lactose; Tratamento 2: 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 3: 0,033% de permeado de soro em pó 

micronizado e Tratamento 4: sem indução da cristalização. Média seguidas pela mesma letra (nas colunas) não diferem significativamente entre si, pelo teste 

de Tukey, a 5% de probabilidade.  

Fonte: Autoria própria. 
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O pH dos tratamentos foi de 6,25 e este resultado está de acordo com os obti-

dos por Ferreira et al. (2016), que ao analisarem 12 amostras de leite condensado 

açucarado de 3 marcas distintas encontraram valores de pH variando de 6,61 a 6,86; 

e de acordo com Brondi et al (2011), que ao analisarem quatro marcas de leite con-

densado açucarado e encontraram valores de pH variando de 6,26 a 6,28. As amos-

tras comerciais apresentaram valores de pH variando de 6,89 a 7,24, valores bem 

superiores aos tratamentos. 

Os valores referentes aos ºBrix obtidos neste trabalho foram similares aos 

encontrados por Brondi et al (2011), que variaram entre 68,66 a 72,33° Brix, e por 

Reinhe et al. (2017) que encontraram o valor de 69,23° Brix. 

 Os valores de umidade dos tratamentos foram similares aos determinados 

por Dos Santos (2012), cujo teor variou entre 28,59 a 29,11% e Asaduzzaman et al. 

(2007), que obtiveram valores entre 26,85 a 30,02%. Porém, ligeiramente superior aos 

determinados por Brondi et al (2011), que permaneceram na faixa entre 18,33 a 

23,24%, e Renhe et al (2017), que obtiveram valor médio de 27,41%. Os valores dos 

tratamentos apresentaram-se inferiores aos encontrados nos leites condensados açu-

carados comercializados na região Oeste do Paraná e analisados no presente traba-

lho.  

 Apesar de os tratamentos terem diferido entre si em relação ao teor de proteína, 

os valores encontrados estão de acordo com  os relatados por Brondi et al (2011) e 

Asaduzzaman et al. (2007) que obtiveram valores na faixa de 7,43 a 10,36% e 6,51 a 

7,96%, respcetivamente. Os resultados encontrados apresentaram valores próximos 

à média dos leites condensados açucarados comerciais analisados neste trabalho. 

 Em relação ao teor de cinzas, os resultados obtidos no trabalho estão de 

acordo com os obtidos por Asaduzzaman et al (2007), que permaceram na faixa de 

1,50 a 1,83%; Brondi et al. (2011) e Shimoda et al. (2001), que apresentaram valores 

médios de 1,88 e 1,90%, respectivamente. Valores próximos dos encontrados nos 

leites condensados açucarados comercializados, que apresentaram variação de 1,16 

a 1,78%. Por sua vez, inferior aos valores determinados por Ferreira et al (2016), que 

variaram entre 5,64 e 4,72%. 

Os valores de atividade de água ficaram entre 0,8567 e 0,8573, próximos ao 

valor de 0,83 encontrado por Walstra et al. (2001), dentro da faixa estipulada por Jay 

(1994) que diz que o leite condensado possui atividade de água de 0,80 a 0,87 e 
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próximos aos resultados obtidos dos leites condensados açucarados comercializados 

que variaram de 0,8296 e 0,8718. 

 

 

5.4 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DO LEITE CONDENSADO ELABORADO 

 

Na Tabela abaixo (Tabela 9) estão descritos os resultados microbiológicos das 

análises de Aeróbios mesófilos, Coliformes totais, Coliformes termotolerantes, Bolores 

e leveduras, Salmonella sp, Listeria monocytogenes e Staphylococcus coagulase 

positiva nos tempos 1, 8, 23, 53, 83 e 113 dias dos leites condensados elaborados. 

De acordo com a Tabela 9, todas as amostras encontram-se de acordo com a 

literatura quanto a qualidade microbiológica em todos os tempos avaliados, 

demonstrando a segurança destas para a análise sensorial. Esse resultado foi obtido 

devido ao fato de se ter um matéria-prima de qualidade, padrões de higiene durante 

o processo, aliado ao fato de que a alta pressão osmótica de leite condensado 

açucarado poder inibir o crescimento de a maioria dos microrganismos deteriorantes 

e fornecer longa vida útil sem refrigeração (SHIMODA et al, 2001). 

 

 

5.5 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Na Figura 4 encontram-se apresentados os resultados referentes a avaliação 

sensorial e intenção de compra para as diferentes tratamentos de leite condenasdo 

açucarado durante a vida útil (tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias). 
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Tabela 9 – Análises microbiológicas deos leites condensados elaborados 

TRATAMENTOS*/ 

ANÁLISES 

1 2 3 4 

Tempo (dias) 1 7 23 53 83 113 1 7 23 53 83 113 1 7 23 53 83 113 1 7 23 53 83 113 

Aeróbios mesófilos 

(UFC.g-1) 

<10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ 

Coliformes 

termotolerantes 

(UFC.g-1) 

<10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ 

Coliformes totais 

(UFC.g-1) 

<10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ 

Bolores e leveduras 

(UFC.g-1) 

<10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ 

Staphylococcus 

coagulase positiva 

(UFC.g-1) 

<10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ <10¹ 

Salmonella sp 

(UFC.25g-1) 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Listeria 

monocytogenes 

(UFC.25g-1) 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Aus. 

25g 

Nota: *Tratamento 1: 0,03% de lactose; Tratamento 2: 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 3: 0,033% de permeado de soro em pó micronizado e 

Tratamento 4: sem indução da cristalização.  

Fonte: Autoria própria. 
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Figura  4 - Análise sensorial nos tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias em relação aos atributos 
aparência (A), aroma (B), cor (C), sabor (D), textura (E) e impressão global (F) 
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Nota: Tratamento 1: 0,03% de lactose; Tratamento 2: 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; 
Tratamento 3: 0,033% de permeado de soro em pó micronizado e Tratamento 4: sem indução da cris-
talização.  
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 Na Figura 5 encontra-se o parâmetro intenção de compra que foi avaliado nos 

tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias. 

 

Figura  5 - Análise sensorial nos tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias em relação ao atributo 
intenção de compra 

 

Nota: Tratamento 1: 0,03% de lactose; Tratamento 2: 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; 
Tratamento 3: 0,033% de permeado de soro em pó micronizado e Tratamento 4: sem indução da cris-
talização.  
Fonte: Autoria própria. 

 

Na maioria dos tempos os tratamentos não apresentaram diferença signficativa 

em relação aos atributos avaliados (p>0,05), o tratamento 2 (com adição de 0,03% de 

permeado de soro em pó micronizado) apresentou melhores notas para os atributos 

sabor no 30º e 60º dia de armazenamento, impressão global e intenção de compra no 

60º dia (p<0,05). 

A aparência está baseada no aspecto visual do produto. No caso do leite con-

densado evita-se a formação de uma textura arenosa no produto devido à formação 

de grandes cristais. Os pequenos cristais de lactose são adicionados antes que ocorra 

a cristalização espontânea (primária), seguido pelos controles da temperatura e taxa 

de agitação, possibilitando manter o tamanho dos cristais em uma grandeza mínima. 

Como resultado, obtêm-se um produto com uma textura suave e homogênea (MUIR, 
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1990).  Todos os tratamentos apresentaram média similar em relação ao tributo ava-

liado.  

Em lácteos, além dos aromas derivados do próprio leite, produtos fabricados a 

partir dele, ou seja, os derivados têm sabores característicos do seu método de fabri-

cação. Os processos de calor utilizados no processamento de produtos lácteos são 

geralmente para pasteurização ou remoção de água. Esta aplicação de calor inicia a 

reação de Maillard, que gera compostos de sabor adicional ou compostos que possam 

reagir quando o alimento for cozido causando alterações sensoriais (LEONHARDT, 

2015). Os tratamentos não diferiram entre si e em relação ao tempo de armazena-

mento (p >0,05),  

A cor do leite condensado é levemente amarelada, porém durante a estocagem 

pode ocorrer a reação de Maillard. Os produtos da reação de Maillard podem influen-

ciar muitos atributos na qualidade dos alimentos, tais como cor, aroma e sabor. Sob 

determinadas condições, os açúcares redutores produzem pigmentos marrons que 

são desejáveis e importantes em alguns alimentos. Outras vezes, pigmentos marrons 

produzidos sob aquecimento ou durante longo tempo de armazenamento de alimentos 

que contêm açúcares redutores, são indesejáveis (LEONHARDT, 2015). A cor dos 

leites condensados não apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de pro-

babilidade pelo teste de Tukey, sendo que os parâmetros L, a* e b* também não apre-

sentaram grandes alterações. A cor do leite condensado é levemente amarelada. 

O sabor do leite condensado é influenciado principalmente por uma nota láctea 

do leite e pelo dulçor da sacarose adicionada. A lactose possui sabor doce fraco e 

baixo poder adoçante (KOBLITZ, 2011), portanto sua adição como agente de cristali-

zação não causa alterações no sabor. O sabor é influenciado pelos efeitos táteis, tér-

micos, dolorosos e/ou sinestésicos, e essa inter-relação de características é o que 

diferencia um alimento do outro (TEIXEIRA, 2009). O tratamento 2 (com adição de 

0,03% de permeado de soro em pó micronizado) apresentou melhores notas para os 

atributos sabor no 30º e 60º dia de armazenamento 

Apesar de os tratamentos apresentarem cristais maiores do que os citados 

na literaturas para desenvolvimento de uma textura arenosa, a alta viscosidade pode 

ter mascarado essa percepção. Com o progresso da cristalização, a presença de 

cristais contribui para um aumento na viscosidade global do produto (GOULARD; 

HARTEL, 2017).  
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O leite condensado possui uma consistência semilíquida, cor levemente ama-

relada, sabor fresco e puro (GALINA, 2010). O leite condensado deve apresentar um 

fluxo contínuo de escoamento, mas deve ser consistente o suficiente para evitar a 

decantação da lactose e a separação da gordura durante a estocagem. Quando o 

aumento de viscosidade chega ao estágio de gelatinização, o produto não é mais con-

siderado adequado para muitos usos. A deterioração no sabor algumas vezes acom-

panha as mudanças na viscosidade (RENHE et al., 2011). O parâmetro textura não 

apresentou diferença significativa, mesmo com os tratamentos contendo viscosidades 

diferentes. 

A textura se manifesta quando o alimento sofre uma deformação (quando é 

mordido, prensado, cortado, etc), e é através dessa interferência na integridade do 

alimento que se pode ter noção da resistência, coesividade, fibrosidade, granulosi-

dade, aspereza, crocância, entre outras(TEIXEIRA, 2009).  

A impressão global é entendida pelo conjunto relativo à primeira impressão 

causada pelo produto como um todo e está relacionada ao conjunto de todos os re-

quisitos: aparência, aroma, cor, sabor, textura. 

Em relação ao parâmetro intenção de compra, o tratamento 2 apresentou 

melhor aceitação no 60º dia (p<0,05). 

Gaspardi et al. (2015) verificou se existe diferença sensorial (ao nível de 5% de 

significância) quanto à aceitação de 6 amostras de leite condensado comerciais. Uma 

vez que todas as amostras de leite condensado foram elaboradas com os mesmos 

ingredientes, supõem-se que as diferenças sensoriais podem se dar devido a quali-

dade da matéria prima e ao processo de fabricação que cada empresa utiliza. 

 Problemas sensoriais no leite condensado estão relacionados à qualidade do 

leite, intensidade do tratamento térmico, contaminação microbiológica e cristalização 

insuficiente de lactose (RENHE et al, 2017).  

 

 

5.6 RESULADOS DA ANÁLISE DE COR 

  

Na Tabela 10 está descrito a avaliação dos parâmetros de cor L, a* e b* 

variáveis de acordo com os tempos (7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias) dos 4 tratamentos 

do leite condensado.  
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Tabela 10 - Avaliação dos parâmetros de cor L, a* e b* variáveis de acordo com os tempos (7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias) dos 4 tratamentos do leite 
condensado 
Tratamentos* 1 2 3 4 

Tempos 

 

L a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

7 dias 

 

67,03±0,76b -10,64±0,39d 19,31±0,19bc 63,88±1,47 b -9,96±0,23c 18,69±0,46c 65,83±1,26 b -10,31±0,31 d 19,14±0,45 ac 64,65±0,83c -10,25±0,84c 18,65±0,90c 

15 dias 

 

65,51±1,04c -9,83±0,11c 18,91±0,45c 66,56±1,08a -10,32±0,15c 19,69±0,39ab 65,82±0,94b -9,69±0,19c 18,62±0,30c 67,16±0,65ab -9,84±0,48c 18,72±0,81c 

30 dias 

 

68,82±0,85a -10,94±0,40d 19,94±0,38a 65,02±0,66b -10,90±0,65d 20,14±0,71a 67,83±1,23a -10,74±0,39e 20,03±0,40a 69,45±0,67a -10,99±0,32d 20,23±0,31a 

60 dias 

 

66,93±0,57b -10,08±0,27c 19,38±0,39b 66,67±1,56a -10,06±0,28c 19,61±0,50ab 66,29±1,14b -10,04±0,13de 19,51±0,58ab 66,10±0,96bc -10,06±0,34c 19,36±0,20bc 

90 dias 

 

64,27±0,41c -8,30±0,30b 19,45±0,33b 64,46±0,22b -8,32±0,19b 19,41±0,21b 63,90±0,30c -8,11±0,34b 19,55±0,38ab 62,23±0,13e -8,13±0,17b 20,10±0,24ab 

120 dias 

 

61,66±0,41d -7,38±0,23a 19,38±0,19bc 62,13±0,35c -7,23±0,19a 19,33±0,21b 62,40±0,29 d -7,17±0,20a 19,58±0,12ab 60,07±0,42e -7,32±0,17a 19,77±0,14ab 

 
Nota: *Tratamento 1: 0,03% de lactose; Tratamento 2: 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 3: 0,033% de permeado de soro em pó 
micronizado; Tratamento 4: sem adição de lactose/permeado. Média seguidas pela mesma letra (nas colunas) não diferem significativamente entre si, pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 
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 Os produtos lácteos são susceptíveis à reação de Maillard, devido ao seu alto 

conteúdo de carboidratos redutores e proteínas ricas em lisina (NARANJO et al, 

2013). A reação de Maillard é influenciada por muitos fatores, incluindo temperatura, 

tempo, pH inicial, atividade de água (aw), estado físico da matriz, concentração de 

reagente e tipo de carboidrato envolvido (LABUZA; BAISIER, 1992; PATEL et al 

1996). 

 A diminuição no valor L*  representa uma redução da luminosidade (FAN et 

al, 2018) e este comportamento foi verificado para todos os tratamentos no decorrer 

da vida útil, atingindo os menores valores ao final do armazenamento. No entanto, 

esta redução não foi linear, apresentando um aumento no valor de L no 30º dia para 

os tratamentos 1, 3 e 4, cuja a média foi superior ao apresentado por Estrela et al. 

(2017), que no 30º dia de armazenamento obteve um valor de L* de 44,14. Os valores 

também foram muito distintos dos encontrados nos tratamentos e nas amostras co-

merciais. Essa redução no valor de L pode ter acontecido pelo fato de que, mesmo 

durante o armazenamento, a Reação de Maillard continua (AL-SAADI; DEETH, 2008). 

e resulta na produção de melanoidinas que contribuem para o escurecimento do pro-

duto e, por conseguinte, com a redução da luminosidade. 

 Em relação ao parâmetro a*, houve uma redução deste ao comparar o tempo 

inicial e final de análise, ou seja, as amostras tenderam para uma coloração verde. 

Este mesmo comportamento não foi observado por Estrela (2017). Leonhardt (2015) 

determinou na amostra comercial o valor de a* de -2,47, valor acima dos encontramos 

nos tratamentos. Os valores encontrados apresentaram-se, em sua maioria, inferiores 

aos valores encontrados nas amostras comerciais analisadas no presente trabalho. 

Durante a estocagem, o valor de b* apresentou variação significativa entre os 

tempos analisados (p<0,05), não demonstrando um padrão fixo de aumento e/ ou 

redução, similar ao apresentado por Estrela (2017). Apresentaram-se bem próximos 

aos valores das amostras comerciais analisadas no presente trabalho. 

 

 

5.7 COMPORTAMENTO REOLÓGICO DOS LEITES CONDENSADOS 

 

 A Figura 6 apresenta os gráficos referentes ao comportamento reológico dos 4 

tratamentos de leite condensado elaborados. 
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Figura 6 – Comportamento reológico dos diferentes tratamentos elaborados nos tempos 7, 15, 

30, 60, 90 e 120 dias de armazenamento à temperatura ambiente 

 

Nota: Tratamento 1: 0,03% de lactose; Tratamento 2: 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; 

Tratamento 3: 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4: sem adição de lac-

tose/permeado 

Fonte: Autoria própria. 
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O leite condensado deve ser suficientemente viscoso para dar ao leite uma 

consistência cremosa e lisa; porém, o produto não pode ser tão espesso que não 

escorra facilmente. Naturalmente, ocorre no produto envasado um aumento gradual 

da viscosidade aparente, podendo, dependendo das condições, atingir uma consis-

tência parecida com um gel, comprometendo a saída do produto da embalagem. O 

leite condensado deve apresentar um fluxo contínuo de escoamento, mas deve ser 

consistente o suficiente para evitar a decantação da lactose e a separação da gordura 

durante a estocagem. Quando o aumento de viscosidade chega ao estágio de gelati-

nização, o produto não é mais considerado adequado para muitos usos. A deteriora-

ção no sabor algumas vezes acompanha as mudanças na viscosidade (RENHE et al., 

2011). 

Ao observar os gráficos na Figura 6, é possível verificar para todos os 

tratamentos um decréscimo da viscosidade aparente com o aumento da taxa de 

deformação, indicando um comportamento pseudoplástico, resultado este que está 

de acordo com os relatados por Felberg (1994), Flauzino (2007) e encontrados nas 

amostras comercais analisadas neste trabalho. O comportamento pseudoplástico 

pode ser explicado da seguinte maneira: "À medida que a taxa de cisalhamento é 

aumentada, as moléculas dispersas assimétricas tendem a se alinhar com os planos 

de cisalhamento, de modo que a resistência ao atrito é reduzida ”(TUNG,1978 apud 

VELEZ-RUIZ; BARBOSA-CANOVAS, 2000).  

Apesar de nos tempos 15, 30, 60 e 90 dias o tratamento 01 ter apresentado 

viscosidade relativamente superior aos tratamentos 02 e 03, ao término do período 

de armazenamento os valores foram similares.   

 O tratamento 4 foi o que apresentou maior viscosidade, o que pode ser atri-

buído ao tamanho dos cristais de lactose, que foram superiores aos cristais dos outros 

tratamentos. Com o progresso da cristalização, a presença de cristais contribui para 

um aumento na viscosidade global da pasta (GOULARD; HARTEL, 2017).  
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5.8 MICROSCOPIA ÓPTICA E MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 
DOS CRISTAIS DE LACTOSE DOS LEITES CONDENSADOS PRODUZIDOS 

   

Nas Figuras abaixo estão apresentados os resultados da microscopia óptica 

dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos nos tempos 1, 7, 15, 30, 60, 

90 e 120 dias.  

No tempo 120 dias os leites condensados foram submetidos à análise do ta-
manho e forma dos cristais de lactose na microscopia eletrônica de varredura. 

 
Figura 14 – Resultado da microscopia eletrônica de varredura dos cristais de lactose 

Tratamento 1 Tratamento 2 

  

Tratamento 3 Tratamento 4 

  
Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% 
de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 3 – 0,033% 
de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 7 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 1 dia 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

    
 

Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; 
Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 8 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 7 dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 
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Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; 
Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 9 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 15 dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

  
 

 
Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó microni-
zado; Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 10 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 30 dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

    
Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó microni-
zado; Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 11 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 60 dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

    
Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó microni-
zado; Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 12 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 90 dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

    
Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó microni-
zado; Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 13 – Resultado da microscopia óptica dos cristais de lactose dos leites condensados produzidos no tempo 120 dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

   
 

Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó microni-
zado; Tratamento 3 – 0,033% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização 
Fonte: Autoria própria. 
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Na Tabela 11 estão descritos os tamanhos médios dos cristais analisados por 
microscopia óptica nos tempos 1, 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias. 

 
 

Tabela 11 – Média dos cristais durante a vida útil 

Tempo Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Tratamento 4 

1 dia 35,48 ± 6,50c 50,54 ± 5,95b 40,08 ± 1,72c 61,50 ± 0,84ª 

7 dias 38,84 ± 3,49 b 39,72 ± 6,77 b 41,70 ± 6,83 b 56,10 ± 7,24ª 

15 dias 41,40 ± 2,71ª 50,64 ± 5,45ª 47,00 ± 12,33ª 51,98 ± 9,56ª 

30 dias 35,16 ± 2,74 bc 33,56 ± 0,88 c 40,56 ± 2,07 b 51,14 ± 5,45ª 

60 dias 33,34 ± 4,29 b 32,98 ± 3,11 b 43,58 ± 6,33 b 67,60 ± 8,54ª 

90 dias 36,98 ± 6,91 b 31,32 ± 1,50 b 43,48 ± 6,11 b 66,30 ± 10,68ª 

120 dias 37,94 ± 1,60 b 37,76 ± 4,84 b 36,12 ± 1,12 b 44,52 ± 5,04ª 

Média 37,02 ± 4,03 39,50 ± 4,07 41,79 ± 5,22 57,02 ± 6,76 

Nota: Amostras enumeradas de 1 a 4 referem-se aos tratamentos sendo que: Tratamento 1 – 0,03% 
de lactose; Tratamento 2 – 0,03% de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 3 – 0,033% 
de permeado de soro em pó micronizado; Tratamento 4 – sem indução da cristalização. . ** Médias de 
três repetições ± erro padrão seguidas pela mesma letra (na linha) indicam não haver diferença signifi-
cativa ao nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Autoria própria. 

 

Consegue-se perceber através das figuras que durante a estocagem houve 

uma variação no tamanho dos cristais e desde o início os mesmos já apresentavam 

tamanho superior ao indicado por Holsinger (1997), Perrone et al. (2008), Walstra 

(2001) e Mendes (2011). 

Segundo Holsinger (1997), para cristais produzirem uma textura arenosa, de-

vem exceder ao tamanho de 16 µm. Perrone et al. (2008) encontraram cristais com 

14,6. Walstra (2001) considera que, para evitar a agregação e arenosidade os cristais 

não devem ultrapassar 10 μm, valor também citado por Hunziker (1934) apud Mendes 

(2011) que afirma que, em leite condensado, os cristais não devem exceder 10µm e 

que, quando superam 30 µm, tornam o produto arenoso. 

Na Tabela 11 é possível observar os dados das medições realizadas. O trata-

mento que utilizou a lactose industrial micronizada obteve o menor tamanho de cristais 

no produto final, que se mantiveram ao longo dos 120 dias de estudo, apresentando 

características uniformes.  

Quando se compara as médias do tamanho dos cristais obtidos, os tratamentos 

com adição do permeado de soro em pó micronizado apresentaram-se com tamanhos 

bem semelhantes ao tratamento controle. 
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Os cristais de lactose do tratamento com adição de 0,03% de lactose em pó 

micronizada (controle) observado no microscópio eletrônico de varredura com lente 

objetiva de 2000x apresentou-se com formato circular e com diâmetro de 32.9 μm. O 

cristal de lactose do tratamento com adição de 0,03% de permeado de soro em pó 

micronizado observado no microscópio eletrônico de varredura com lente objetiva de 

2000x apresentou-se formato indefinido com comprimento de 37,3 μm.  O tratamento 

com adição de 0,033% de permeado de soro em pó micronizado observado no mi-

croscópio eletrônico de varredura com lente objetiva de 2000x apresentou-se com for-

mato retangular e com comprimento de 41,8 μm. O cristal de lactose da amostra sem 

indução da cristalização observado no microscópio eletrônico de varredura com lente 

objetiva de 2000x apresentou-se com formato cônico e com comprimento de 68,7 μm 

e largura de 16,1 μm. 

 Percebe-se que os tamanhos dos cristais no microscópio óptico  e no micros-

cópio eletrônico de varredura apresentaram dimensões bem próximas. 

Hunziker (1934) apud PERRONE (2006) afirma que, em leite condensado, os 

cristais não devem exceder 10 μm e que, quando superam 30μm, tornam o produto 

arenoso.  

Dos Santos (2012) analisou marcas comerciais e encontrou um resultado de 

apenas 25% das marcas com tamanho dos cristais inferior ao limite de 16 μm que de 

acordo com Fox; Mcsweeney (1997) e Gänzle et al. (2008) os núcleos de lactose que 

são adicionados na etapa de microcristalização e que induzem a nucleação secundá-

ria, devem possuir no máximo 16μm. Isto indica um bom controle do processo de 

microcristalização realizado por estas marcas, pois os produtos já possuíam aproxi-

madamente um a cinco meses de validade. Em complemento, 75% das marcas apre-

sentaram valores superiores a 16μm, indicando que possuem condições favoráveis 

ao desenvolvimento de grandes cristais de lactose.  

Mesmo os cristais apresentando-se maiores que os que a literatura recomenda 

para evidência de arenosidade, os provadores não detectaram essa alteração senso-

rial no produto, isso pode estar atrelado a alta viscosidade que pode ter mascarado 

essa percepção ou ao número de cristais, que não foram determinados nesse traba-

lho. 
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7  CONCLUSÕES 

 

De acordo com os objetivos propostos, os resultados obtidos do trabalho mos-

traram que os leites condensados açucarados presentes no mercado da região oeste 

do Paraná possuem bastante variação em relação à composição centesimal em 

especial aos parâmetros lipídeos, pH, acidez, proteínas, carboidratos. Os diâmetros 

dos cristais de lactose e o comportamento reológico também apresentaram muita 

variação. Isso pode ser atrelado ao produto não possui um Regulamento Técnico ou 

Legislação específica.  

Os tratamentos de leite condensado apresentaram propriedades físico quími-

cas e microbiológicas similares. 

O comportamento reológico do controle e dos tratamentos com permeado de 

soro apresentaram muito similares, enquanto o tratamento sem adição de lactose/per-

meado apresentou maior viscosidade.  

 O Parâmetro L apresentou uma diminuição durante a estocagem, caracterís-

tica da Reação de Maillard. Em relação ao parâmetro a*, houve uma redução deste 

ao comparar o tempo inicial e final de análise. O valor de b* apresentou variação sig-

nificativa entre os tempos analisados (p<0,05), não demonstrando um padrão fixo de 

aumento e/ ou redução. 

Os tamanhos dos cristais no microscópio óptico e no microscópio eletrônico de 

varredura apresentaram dimensões bem próximas. No microscópio eletrônico de var-

redura foi possível identificar o formato dos cristais de lactose e os mesmos apresen-

taram variação em relação aos diferentes tratamentos. O tratamento controle obteve 

o menor tamanho de cristais no produto final que se mantiveram ao longo dos 120 

dias de estudo, apresentando características uniformes. Os tratamentos com adição 

do permeado de soro apresentaram-se com tamanho de cristais similares ao controle. 

Já o tratamento sem indução da cristalização apresentou cristais de tamanhos bem 

superiores.  

Na avaliação sensorial o tratamento com adição de 0,03% de permeado de 

soro em pó micronizado apresentou melhor desempenho nos atributos sabor no 30º 

e 60º dia de armazenamento, impressão global e e intenção de compra no 60º dia 

(p<0,05). 

A lactose industrial micronizada possui função indutora similar e ainda se ca-

racteriza como produto lácteo, facilitando sua assimilação relacionada ao produto. 
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Essas vantagens puderam ser comprovadas nesse estudo de acompanhamento do 

leite condensado produzido com permeado de soro em pó micronizado. Ao longo 

dos 120 dias, o produto manteve as características originais do produto, com o ta-

manho médio de cristais em um nível aceitável e apresentando cristais uniformes, 

que não influenciaram de forma alguma nas características sensoriais do produto. 

Conclui-se então que a utilização da lactose industrial micronizada como indu-

tor de cristalização no lugar da lactose monohidratada obtém resultados satisfatórios 

no quesito tamanho e uniformidade dos cristais, apresentando um produto final sem 

interferentes sensoriais. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
- Correlacionar o tamanho e a quantidade dos cristais de lactose com a percepção 
sensorial 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Título da pesquisa:  ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE CRISTALIZAÇÃO E 

VIABILIDADE TÉCNICA DO LEITE CONDENSADO ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO 

DA LACTOSE MICRONIZADA POR PERMEADO DE SORO EM PÓ 

MICRONIZADO 

 

Pesquisadora responsável pela pesquisa, com Endereços e Telefones: Deisy Alessandra 

Drunkler. Endereço: Avenida Brasil, 4232, Parque Independência – CEP 85884-000 – Media-

neira-PR. Telefones: (45) 3240-8089 e (45) 99111-3035. 

 

Acadêmica: Mariana Riani Massari 

 

Local de realização da pesquisa: UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

Câmpus Medianeira. 

 

Endereço, telefone do local:  Avenida Brasil, 4232, Parque Independência – CEP 85884-000 

– Medianeira – Paraná – Brasil. Telefone: (45) 3240-8000. 

 

 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE  

 

 

1. Apresentação da pesquisa. 

O objetivo do estudo é substituir a lactose micronizada por permeado de soro 

micronizado a fim de verificar a eficiência do mesmo na cristalização da lactose em leite 

condensado açucarado e, desta forma, utilizar um sub-produto da indústria de laticínios. Para 

tal, serão elaboradas quatro formulações: 01 controle (0,03% de lactose anidra), 02 (0,03% de 

permeado de soro em pó micronizado), 03 (0,033% de permeado de soro em pó micronizado) 

e 04 (sem indução da cristalização). As formulações serão submetidas à determinação da com-

posição centesimal, propriedades físico-químicas, análises reológicas e de cor; caracterização 
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do diâmetro médio dos cristais de lactose  e avaliação da aceitabilidade sensorial. Durante a 

vida útil (7, 15, 30, 60, 90 e120 dias) serão avaliados o diâmetro da lactose, análise sensorial, 

reologia e cor. Espera-se obter um leite condensado açucarado com as mesmas propriedades 

quando adicionado o permeado de soro micronizado obtido por ultrafiltração em comparação 

ao processo tradicional de adição da lactose micronizada. Desta forma, o(a) senhor(a) está con-

vidado(a) a participar desta pesquisa conduzida pela aluna do Programa de Pós Graduação em 

Tecnologia de Alimentos do Câmpus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Pa-

raná.  

 

 

2. Objetivos da pesquisa  

O trabalho tem por objetivo verificar se é possível substituir a lactose micronizada comercial 

por permeado de soro micronizado obtido pelo processo de ultrafiltração na cristalização 

induzida da lactose presente no leite condensado açucarado. Para tal, os seguintes objetivos 

específicos deverão ser cumpridos: elaborar leite condensado açucarado substituindo lactose 

anidra por permeado de soro micronizado; determinar a concentração de permeado de soro 

obtido por UF micronizado a ser adicionado; determinar a composição centesimal e as 

propriedades físico-químicas e reológicas dos leites condensados açucarados obtidos pela 

adição de permeado de soro obtido por UF micronizado nos tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias; 

caracterizar o diâmetro médio dos cristais de lactose nos leites condensados açucarados 

adicionados de permeado de soro obtido por UF micronizado nos tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 

120 dias; avaliar aceitabilidade sensorial do leite condensado açucarado adicionado de 

permeado de soro obtido por UF micronizado nos tempos 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias; 

determinar a composição centesimal, propriedades físico-químicas e reológicas de leites 

condensados açucarados presentes no comércio local. 

 

3. Participação na pesquisa. 

A pesquisa será realizada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Me-

dianeira, com o corpo docente, discente e técnicos administrativos da  Instituição, através de 

um questionário que será aplicado in loco aos respondentes maiores de 18 anos. O voluntário 

realizará no Laboratório de Análise Sensorial do Câmpus Medianeira da UTFPR a análise sen-

sorial de quatro (04) amostras ao total, sendo 01 controle (0,03% de lactose anidra), 02 (0,03% de 

permeado de soro em pó micronizado), 03 (0,033% de permeado de soro em pó micronizado e 04 (sem 

indução da cristalização). As amostras serão acompanhadas por um copo de água e o participante 
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será orientado a bebê-la entre as amostras, para remoção do sabor residual e limpeza das papilas 

gustativas. 

 

4. Confidencialidade. 

Todos os dados coletados serão utilizados somente para os fins da pesquisa e serão trata-

dos com sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a identidade do provador, bem como 

garantida a privacidade de seus conteúdos, como preconiza a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

 

5. Desconforto, Riscos e Benefícios 

5a) Desconfortos e riscos:  Em caso de o provador sentir algum tipo de desconforto, este po-

derá se recusar a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qual-

quer ônus ou prejuízo pessoal, pois a sua participação é totalmente voluntária. Indivíduo alér-

gico à proteína do leite, ou intolerante à lactose, ou diabético será orientado a não participar da 

análise sensorial. Caso ocorram efeitos indesejáveis será encaminhado para a unidade de saúde 

mais próxima, sendo os custos deste de responsabilidade da pesquisadora. 

 

5b) Benefícios: O(a) senhor(a) não terá benefício direto; porém, com os resultados obtidos e 

disseminados através dos meios científicos a indústria e os pesquisadores da área de alimentos 

poderão utilizar-se destes na elaboração de produtos que venham atender além das expectativas 

dos consumidores a agregação de valor e de uso de um subproduto da indústria de laticínios, 

que é o permeado de soro. 

 

6. Critérios de Inclusão e Exclusão 

6a) Inclusão: Qualquer indivíduo que tenha vínculo com o Câmpus Medianeira da Universi-

dade Tecnológica Federal do Paraná, pertencente ao corpo discente, docente ou técnico admi-

nistrativo, funcionários terceirizados, com idade superior a 18 anos, consumidores habituais de 

leite condensado. 

6b) Exclusão: Exclui-se da análise sensorial diabéticos, intolerantes à lactose, pessoas com 

gastrite, úlcera, ou qualquer outra restrição que impossibilite a ingestão dos produtos. Excluem-

se também pessoas que tenham alergia à proteína do leite ou que não gostem do produto. 

  

7. Direito de sair da pesquisa e esclarecimentos durante o processo 
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Durante todo o período da pesquisa, o(a) senhor(a) terá o direito de esclarecer qualquer dúvida 

ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com o pesquisa-

dor. Garante-se também ao participante a plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma pela sua decisão. Se 

desejar poderá ter acesso ao resultado final da pesquisa, conforme o informado abaixo. 

(  ) Sim, desejo receber os resultados da pesquisa (email para envio :________________) 

(  ) Não desejo receber os resultados da pesquisa 

 

8. Ressarcimento ou indenização 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão de responsabilidade da 

pesquisadora. O participante poderá desistir a qualquer momento de participar deste estudo, 

sem ônus algum, e qualquer tipo de indenização será realizada conforme previsto na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA: 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 

uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando para assegu-

rar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a 

pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa 

não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo prejudicado 

de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Hu-

manos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Av. Sete de Setembro, 

3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310- 4494, e-mail: coep@ut-

fpr.edu.br. 

 

B) CONSENTIMENTO 

 

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido 

respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação direta (ou indireta) na 

pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os riscos e benefí-

cios deste estudo. 

Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste 

estudo. Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 



80 

 

 

 

Nome completo: _______________________________________________________ 

RG: ________________ Data de Nascimento: ___/___/___ Telefone: _____________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade: _________________ Estado: ______________ 

Assinatura: _____________________________                                    Data: ____/____/______ 

   

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefí-

cios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

Nome completo: Deisy Alessandra Drunkler 

  Assinatura pesquisador: ________________________________       Data: ___/___/____ 

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar 

com Deisy A. Drunkler, via e-mail: deisydrunkler@utfpr.edu.br, telefone: (45) 3240-8000, ou 

com Mariana Riani Massari, via e-mail: mmassariufq@frimesa.com.br, telefone: (45) 

998134060. 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesqui-

sado: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UT-

FPR) REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, tele-

fone: 3310- 4943, e- mail: coep@utfpr.edu.br. 

 

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e 

outra ao sujeito de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deisydrunkler@utfpr.edu.br
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ANEXO II 

 

ANÁLISE SENSORIAL DE LEITE CONDENSADO AÇUCARADO ATRAVÉS DA 

SUBSTITUIÇÃO DA LACTOSE MICRONIZADA POR PERMEADO DE SORO EM 

PÓ MICRONIZADO 

 

Sexo:  (    )Feminino   (     )Masculino Idade:____________   Data:___/___/___ 

 

a) Teste de aceitabilidade: você está recebendo quatro amostras codificadas de leite condensado 

açucarado. Por favor, prove as amostras e avalie as amostras servidas, empregando a escala 

abaixo, quanto a aparência, aroma, cor, sabor, textura e impressão global:  

Atributos Número da amostra 

    

Aparência     

Aroma     

Cor     

Sabor     

Textura     

Impressão 

global 

    

Comentários:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Teste de intenção de compra: avalie as quatro amostras codificadas de leite condensado açu-

carado segundo a sua intenção de compra, caso você encontrasse estes produtos disponíveis no 

mercado, de acordo com a escala abaixo: 

 

Número da amostra Intenção de compra 

  

  

  

  

(9) gostei muitíssimo 

(8) gostei muito 

(7) gostei moderadamente  

(6) gostei ligeiramente  

(5) não gostei/nem desgostei  

(4) desgostei ligeiramente  

(3) desgostei moderadamente  

(2) desgostei muito 

(1) desgostei muitíssimo 

(5) Certamente compraria 

(4) Provavelmente compraria 

(3) Tenho dúvidas se compraria 

(2) Provavelmente não compraria 

(1) Certamente não compraria 
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Comentários:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 




