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RESUMO 

 

No Brasil, o leitelho ainda consiste em um resíduo da produção da manteiga, considerado 

altamente poluente ao meio ambiente. Uma das características mais importantes do leitelho, que o 

torna um alimento funcional e ótimo emulsificante com aplicação em alimentos, é o alto teor de 

fosfolipídios. Objetivou-se com essa pesquisa avaliar a desidratação de leitelho em leito de espuma 

para obtenção de pó e utilizá-lo na produção de biscoito sequilho como forma de reaproveitamento. 

E ainda, caracterizar o leitelho in natura com análises de pH, acidez total titulável e sólidos 

solúveis, selecionar a melhor condição de espuma por meio de planejamento de mistura, justar 

diferentes modelos matemáticos aos valores experimentais da secagem de leitelho. Ao que 

concerne a caracterização físico-química, foi encontrado o valor de pH de 6,1, acidez em ácido 

láctico 0,50% e ºBrix 5,1. A escolha do aditivo mais apropriado e sua concentração determinado 

pelo d’ótimo foi apenas o Emustab® (100%). A cinética de secagem estudada em 63 °C foi 

ajustada nos modelos matemáticos, Exponencial, Page e Henderson e Pabis. O Modelo de Page 

foi o mais adequado para descrever esse fenômeno, com coeficiente de determinação a 0,999. A 

avaliação sensorial dos biscoitos mostrou-se fundamental para se conhecer a aceitabilidade e 

intenção de compra do produto elaborado. Segundo as médias acima de 7 de intenção de compra 

para F1 e F2, os provadores certamente comprariam os sequilhos. 

 

Palavras Chave: leitelho, desidratação, sequilho, cinética, aditivos. 
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ABSTRACT 

In Brazil, buttermilk still consists of a residue from butter production, considered highly polluting 

to the environment. One of the most important characteristics of buttermilk, which makes it a 

functional food and excellent emulsifier with food application, is the high content of 

phospholipids. The objective of this research was to evaluate the dehydration of buttermilk in the 

foam bed to obtain powder and to use it in the production of crackers as a form of reutilization. 

Also, characterize the buttermilk in natura with pH, titratable total acidity and soluble solids, select 

the best foam condition by means of mixing planning, adjusting different mathematical models to 

the experimental values of buttermilk drying. Regarding the physicochemical characterization, it 

was found the pH value of 6.1, acidity in lactic acid 0.50% and ºBrix 5,1. The choice of the most 

appropriate additive and its concentration determined by the optimum was only Emustab® 

(100%). The drying kinetics studied at 63 ° C was adjusted in the mathematical models, 

Exponencial, Page and Henderson and Pabis. The Page Model was the most adequate to describe 

this phenomenon, with a coefficient of determination at 0.999. The sensorial evaluation of the 

biscuits was fundamental to know the acceptability and intention to buy the product elaborated. 

According to the averages above 7 of purchase intent for F1 and F2, the tasters would certainly 

buy the cheeses. 

Keywords: buttermilk, dehydration, flavors, kinetics, additives. 
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1. INTRODUÇÃO 

O leite bovino é um dos alimentos mais conhecido e consumido no Brasil e no mundo. A 

bovinocultura de leite e os segmentos processadores de produtos lácteos desempenham um papel 

primordial no desenvolvimento socioeconômico brasileiro (JUNIOR, 2016; CORRÊA et al., 

2010). Na cadeia agroindustrial do leite, ele é apresentado no mercado em sua forma fluida, depois 

de passado por etapas de beneficiamento de leite, ou como produto lácteo, em que o leite passa 

por transformações na sua estrutura química e é utilizado como matéria-prima para que, 

juntamente com outros ingredientes, possa dar origem a derivados, como queijos variados, 

manteiga, iogurte, leite condensado, doce de leite, bebida láctea (RENTERO, 2018); (FURTADO, 

et al, 2011).  

A produção de manteiga é um setor importante na indústria de lácteos, sendo o leitelho o 

principal coproduto desse setor (FURTADO, 2011). No Brasil, ele geralmente é descartado, não 

recebendo uma utilização nobre, por exemplo, como ingrediente em elaboração de produtos 

panificáveis. Sendo assim, uma forte ameaça a sustentabilidade ambiental. Então, nas últimas 

décadas, universidades e países emergentes, buscam alternativas para que estes não sejam 

eliminados, muitas vezes de forma a poluir o meio ambiente, e assim, investiram na melhoria da 

inovação tecnológica e em trabalhos de pesquisas envolvendo esse tema, havendo então, novas 

aplicações para esse subproduto de agroindústrias e indústrias que foram viabilizados com o 

desenvolvimento de tal progresso (FREIXO, 2011; VILELA, 2016).  

O leitelho, como passou a ser alvo de diversas pesquisas internacionais, foi descoberto que 

ele é bastante rico nutricionalmente e considerado um alimento funcional. Sendo assim, a 

utilização de leitelho em pó, tanto para ações de preservação de meio ambiente, como para ser 

adicionado como ingrediente funcional em vários produtos alimentícios, tais como pães, iogurtes, 

biscoitos, chocolates, sopas, molhos, bebidas lácteas, sorvetes, suplementos alimentares e 

nutracêuticos pode aumentar o valor econômico destes produtos, além de reduzir os custos com o 

tratamento de efluentes industriais (FREIXO, 2011; GONZALEZ et al., e NETO, 2009). 

Quando indevidamente tratado, gera um sério problema ambiental devido à sua elevada 

carga orgânica. Estes fatores tornam importante o desenvolvimento de alternativas para um 

adequado aproveitamento do soro de leite. Isto se deve ao fato de que ao mesmo tempo em que 

a transformação do soro em produtos diversos diminui o problema ambiental, ainda permite o 

desenvolvimento de novos produtos e proporciona aumento de lucratividade nas indústrias de 

laticínios. 
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No entanto, ele em seu estado in natura é altamente perecível, havendo à necessidade de 

conservá-lo para melhor aproveitamento e aumento de vida útil do produto (NETO, 2009). Uma 

alternativa de viabilidade econômica é o método de desidratação em leito de espuma. A secagem 

é considerada a técnica de conservação de alimentos mais antiga. De acordo com Park, et al (2001) 

consiste basicamente em retirar a água livre e melhorar a estabilidade microbiológica do produto. 

O processo de secagem em leito de espuma, que consiste na formação de uma espuma 

estável do alimento a ser desidratado, isso acontece por meio de agitação e, quando necessário, 

adição de emulsificantes. O processo é rápido e não necessita de grande exposição do alimento ao 

calor, gerando produtos de boa qualidade, tanto nutricional quanto sensorial (FELLOWS, 2006; 

CARNEIRO, 2008; FRANCO et al., 2015). 

Portanto, o leitelho desidratado para ser adicionado como farinha para elaboração de 

biscoito tipo sequilho, seria uma das mais atrativas opções unidades de produção, pelo seu custo 

econômicos ser baixo, quando comparado ao spray drying, por exemplo, e ainda por se 

caracterizar um alimento benéfico a saúde procurado por consumidores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Avaliar a desidratação de leitelho em leito de espuma para obtenção de pó e utilizá-lo na 

produção de biscoito sequilho como forma de reaproveitamento 

 

2.2 Específicos 

➢ Determinar as características físico-químicas do leitelho quanto aos parâmetros de pH, 

acidez e sólidos solúveis; 

➢ Avaliar por planejamento de misturas a melhor combinação do estabilizante (Super Liga 

Neutra®) e emulsificantes (Portogel® e Emulstab®) na formação de espuma;  

➢ Analisar o teor de umidade, exsudação e rendimento do produto desidratado;  

➢ Selecionar a melhor combinação de aditivos utilizando um d-ótimo frente às respostas 

umidade, exsudação e rendimento (friabilidade). 

➢ Estudar o comportamento da cinética de secagem (63°C) do melhor tratamento (d-

ótimo). 

➢ Ajustar os modelos de Page, Henderson e Exponencial ao comportamento de secagem 

da espuma; 

➢ Desenvolver um biscoito do tipo sequilho utilizando o leitelho em pó em substituição à 

fécula de mandioca. 

➢ Analisar sensorialmente a aceitação das diferentes formulações (0, 10, 20 e 30%) do 

sequilho. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

3.1 Produção de leite no Brasil 

Sobre a definição do que é leite, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o define como produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições 

higiênicas, de vacas sadias, bem alimentadas e bem descansadas (BRASIL, 2011). 

O Brasil é tradicionalmente um grande produtor de leite. A pecuária no Brasil surgiu em 

1532 quando Martim Afonso de Souza ancorou em São Vicente desembarcou os primeiros 32 

bovinos europeus (VILELA et al. 2017). Somente a partir da década de 1870, com a decadência 

do café, o cenário político brasileiro favoreceu a vocação agrária e permitiu a modernização das 

fazendas. Entretanto, a mudança perceptível nesse setor se deu somente depois da década de 1950, 

onde a pecuária sofreu os primeiros sinais de modernização, quando Getúlio Vargas aprovou o 

regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), 

tornando obrigatória a pasteurização do leite, bem como a inspeção e o carimbo do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF) (VILELA, et al. 2017). 

O que concerne ainda a modernização como estratégia nacional de condição necessária 

para competir com os produtos lácteos importados e, posteriormente, sua inserção em âmbito 

internacional, Siqueira et al. (2010), diz que: 

“O Plano Real implantado em 1994 influenciou o setor positivamente, pois ao 

proporcionar aumento de renda da população elevou o consumo de lácteos. Outro fator 

determinante para o incremento da demanda leite e derivados foi a incorporação do leite 

UHT nos hábitos alimentares do brasileiro.” 

A produção mundial de leite de vaca em 2008 foi de 578 bilhões de litros. E tem crescido 

a taxa médias anuais de 2%, sendo maior que a taxa média de crescimento populacional (1,2 % 

aa) nas últimas décadas. Atualmente, a produção mundial bateu em 798 bilhões de litros em 2017 

(SIQUEIRA et al 2010). No Brasil, nos últimos 50 anos, a produção de leite tem crescido 

sistematicamente. Os primeiros dados da produção foram registrados pela FAO em 1961, quando 

o país produziu 5,2 milhões de toneladas. E hoje o Brasil produziu 35,1 bilhões de litros de leite 

em 2017. Em quatro décadas, produção nacional quadruplicou (ROCHA e CARVALHO; 

ZOCCAL, 2018).  

O leite é produzido em todas as regiões do país, sendo que a região Sudeste é a maior 

produtora, com 10,9 bilhões, seguida da região Sul com 9,6 bilhões de litros/ano, o Centro Oeste 

responde por 14,5% do leite produzido com 4,4 bilhões de litros/ano e o Nordeste com 4,0 bilhões. 
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Apenas a região Norte que se mantém com a mesma produção, 1,7 bilhões de litros (ZOCCAL et 

al., 2012). No Nordeste, o maior destaque foi o estado de Sergipe, pois, nesta unidade federativa 

o crescimento foi de 116,3%. Em Sergipe a produção de leite é oriunda, principalmente, da 

agricultura familiar e a produção está estimada em 231 milhões de litros por ano (APL-SE, 2008). 

Em Sergipe, especificamente, a atividade leiteira se desenvolveu principalmente no Alto Sertão 

Sergipano. Que é composto por sete municípios sendo que todos estão incorporados ao Arranjo 

Produtivo Local (APL), são eles: Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Canindé do São 

Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu e Nossa Senhora de Lourdes (APL-SE, 2008). 

3.1.2 Mercado de derivados lácteos (manteiga) 

A Instrução Normativa nº 16, de 23 de Agosto de 2005, entende-se por produto lácteo 

“o produto obtido mediante qualquer elaboração do leite que pode conter aditivos alimentícios 

e ingredientes funcionalmente necessários para sua elaboração” (BRASIL, 2005). Ou seja, são 

alimentos que contêm leite como principal elemento em sua composição. Entre esses, segundo 

Maganha (2006) se enquadram o leite fluído pasteurizado ou UHT, o leite desnatado e em pó, 

a manteiga, o creme de leite, os queijos, o requeijão, leite condensado, o iogurte, doce de leite 

e as bebidas lácteas. 

Dentre os diversos setores da indústria alimentícia, o de laticínios se destaca na segunda 

posição. O mercado de lácteos só foi superado pelo setor de derivados de carne, ficando à frente 

de importantes setores como beneficiamento de café, cereais, óleos e gorduras e açúcares 

(MARTINS et al., 2016).  

Vilela et al. (2017) e Rocha e Carvalho Zoccal (2018) ressaltam que a demanda por lácteos 

se encontra em progresso, uma vez que, ocorreram mudanças na estrutura da pirâmide 

populacional, no aumento do poder aquisitivo, nas condições de bem-estar das pessoas, no 

portfólio e na praticidade que têm influenciado positivamente o consumo per capita de lácteos em 

países emergentes. Martins et al. (2016) afirma que mesmo embora esse mercado esteja crescendo, 

inovar ainda mais é fundamental para continuar ganhando espaço e agregando valor. Aos 

derivados lácteos é possível incorporar uma série de inovações, desde formatos, sabores e tipos de 

produtos. Nesse sentido, ganham destaque os alimentos funcionais, que são a nova tendência no 

mercado lácteo neste século 21 pela forte relação com a saúde e qualidade de vida. 

A manteiga é um dos derivados lácteos mais comercializado no mundo. Em 2016, 9,4 

milhões de toneladas de manteiga foram consumidos no mundo, sendo a grande maioria 
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consumida no Índia (55,2%) (SIQUEIRA, 2017). Segundo Freixo (2011) no Brasil a produção de 

manteiga foi de 87 mil toneladas em 2009. Quanto a quantidade de leitelho não há registros. Nos 

EUA, a produção foi bem superior, mais de 713 mil toneladas, sendo a produção de leitelho e leite 

em pó mais de 818 mil toneladas.  

Segundo Siqueira, (2017), durante muito tempo, a manteiga e a margarina competiram no 

mercado, pela preferência do consumidor deste, em especial no Brasil, onde o café da manhã 

consiste em pão francês e de manteiga ou margarina. Nos EUA a margarina venceu a concorrência 

por cerca de 50 anos. Porém, esse quadro depois do ano 2000 se reverteu quando a ciência, uma 

vez que considerava alto teor de gordura saturada da manteiga fosse prejudicial à saúde humana e 

contribuísse para o aumento do risco de doenças cardiovasculares, e por isso, um período a 

manteiga perdeu espaço nas prateleiras para a margarina. Todavia, após novas descobertas 

científicas de que a gordura saturada da manteiga não está associada a problemas cardíacos como 

se pressupunha, aliado às novas preferências dos consumidores por produtos mais naturais e menos 

processados, impulsionaram o seu consumo (ORDÕNEZ, 2001); SIQUEIRA, 2017). E sabe-se 

que hoje, é a margarina quem está relacionada com essas enfermidades, por ter alta qualidade de 

gordura trans (ORDONEZ, 2001).  

3.2 Fabricação da manteiga e obtenção do leitelho 

A legislação define manteiga sendo o produto gorduroso obtido exclusivamente pela 

bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme (nata) derivado 

exclusivamente do leite de vaca. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta 

exclusivamente de gordura láctea, sendo seu conteúdo mínimo de gordura maior de 80%. 

(BRASIL, 1996). Furtado et al. (2011) e Silva (1996) definem manteiga um produto derivado 

do leite, que é obtido a partir da batedura do creme do leite fermentado ou não, que faz com 

que haja a inversão de fases (gordura/água), afim de ocorrer a aglomeração dos glóbulos de 

matéria gorda, e com isso, ocorre a separação de uma fase líquida denominada leitelho. 

Na técnica de fabricação de manteiga, o creme é obtido através do desnate artificial ou 

natural. De forma natural o creme é obtido deixando o leite em repouso por mais de 24h e 

artificial é um processo mais rápido, uma vez que o mesmo é submetido a uma força centrífuga.  

Em seguida, o creme deve ser pasteurizado, uma vez que tem a finalidade de eliminar 

todos os microrganismos que prejudicam a maturação quando a manteiga é maturada. Depois, 

o creme é submetido ao processo de resfriamento, onde ocorre a maturação que é um processo 
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de fermentação produzido por microrganismos específicos do creme de leite ou outros 

acrescidos na forma de um fermento próprio (GRANDI, 2014). Após isso, ocorre a bateção do 

creme, uma operação mecânica que consiste em bater o creme contra uma superfície, de modo 

que a membrana dos glóbulos gordura do leite se rompem, liberando os triglicerídeos presentes 

no interior dos glóbulos. Esses lipídeos parcialmente cristalizados devido à baixa temperatura 

começam a se unir e formar grânulos de gordura, uma massa compacta, que é a manteiga. Nesse 

ponto, essa fase aquosa se consiste em ser o leitelho, no qual é retirado no processo de lavagem 

da manteiga com água fria em torno de 10° a 12 °C. Esta operação deve ser repetida três vezes, 

no mínimo, para que seja retirado todo o soro. Uma manteiga sem restos de soro tem um tempo 

de conservação maior. O produto deve receber de 2% a 3% de sal para melhorar o sabor, 

aumentar a sua conservação. Posteriormente, a manteiga segue para etapa de malaxagem ou 

amassamento, a finalidade é retirar a água da lavagem ainda contida no seu interior 

(MONTEIRO et al., 2013; FURTADO et al., 2011; TEIXEIRA, 2013; GRANDI, 2014). 

Para a produção de manteiga a bateção de 1 kg de creme contendo 40% de gordura irá 

gerar partes iguais de manteiga e leitelho. Portanto, a produção de leitelho pode ser estimada 

baseando-se na produção de manteiga (MORIN et al., 2007).  

Leitelho, como é conhecido no brasil é um líquido aquoso resultante da fabricação de 

manteiga. O art. 687 do decreto 30691/52 denomina-se leitelho ou soro da manteiga o líquido 

resultante da bateção do creme, adicionado ou não de leite desnatado e acidificado ou não 

biologicamente por fermentos selecionados, com desdobramento parcial rico em lactose, em 

ácido lático, proteína, vitaminas e em sais minerais pode ser exposto ao consumo em seu estado 

fresco líquido ou desidratado apresentando (JUSBRASIL, 1952):  

a) leitelho fresco; 

• Máximo de 2% (dois por cento) de gordura de leite; 

• Máximo de 3% de protídeos; 

• Acidez no máximo de 0,63% em ácido láctico; 

 

b) leitelho em pó: 

• A acidez em ácido láctico que, na diluição de 1 (uma) parte do leitelho em pó 

para 10 (dez) de água sejas superior a 0,63%; 

• Umidade máxima 6%; 

• Odor e sabor típicos do ácido lático; 
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• Ausência de ranço, de substâncias conservadoras e de antissépticos; 

• Solubilidade superior a 80%; 

• Ausência de impurezas, leveduras, germes patogênicos, coliformes e outros que 

ocasionam deterioração ou indiquem defeitos de manipulação; serve para em 

estado fresco, como em pó. 

A composição química do leitelho é semelhante do leite desnatado, com exceção de 

quantidades de materiais de fosfolipídios e proteínas, derivadas da membrana do glóbulo de 

gordura (MGGL) pois é bem maior. Essa membrana é excepcionalmente nutricional, se 

constitui de várias camadas onde há uma mistura complexa formada principalmente de lipídios 

e proteínas. Sua composição e estrutura sofrem influência de diversos fatores, mas, em geral, 

ela é composta cerca de 25% de proteína, principalmente glicoproteínas, e 70% de lipídios, 

entre neutros e polares (COSTA, et al. 2009); FONG, et al. 2007). 

As proteínas da (MGGL) bovino são separadas em 7-8 bandas principais quando 

analisadas através de métodos específicos. As principais proteínas até então identificadas são: 

adipofilina (ADPH), butirofilina (BTN), antígenos de diferenciação (CD36), mucina 1 

(MUC1), ácido periódico de Schiff III (PASIII), ácido periódico de Schiff 6/7 (PAS 6/7), 

proteose peptona 3 (PP3), xantino dehidrogenase/oxidase (XDH/XO) e proteína ligante de 

ácidos graxos (FABP). BTN e XDH/XO são as mais abundantes. (COSTA, 2008; COSTA et 

al., 2009).  

Quanto à composição lipídica da membrana de glóbulos de gordura do leite existe os 

polares e neutros, como já citado anteriormente. Dentre os lipídios neutros, na MGGL são 

encontrados principalmente os triglicerídeos (≈95%) e, em menor proporção, os di- e 

monoglicerídios, e o colesterol e seus ésteres. Os lipídios polares do leite são constituídos 

basicamente por diversos grupos de fosfolipídios, especialmente glicerofosfolipídios e 

esfingofosfolípideos e representam de 15-43% do total de lipídios da MGGL (FREIXO 2011).  

Os fosfolipídios são moléculas ampifílicas, ou seja, possuem uma extremidade 

hidrofílica e outra hidrofóbica. Os principais fosfolipídios encontrados são fosfatidilcolina (25-

40%), fosfatidiletanolamina (27- 37%), esfingomielina (20-25%), fosfatidilinositol (≈5%) e 

fosfatidilserina (≈3%),13,22 enquanto lisofosfatidilcolina é encontrado em quantidades 

menores (VIEIRA et al., 2012; FREIXO, 2011).  A concentração de fosfolipídios totais do soro 
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da manteiga é nove vezes maior que o leite fluido desnatado, 120 a 180 mg por 100g contra 15 

a 20 mg de leite desnatado, como apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1. Composição do leitelho fluído comparada a do leite desnatado. 

Componentes Leitelho (%) Leite desnatado (%) 

Água 

Estrato seco 

Proteínas 

Lactose 

Lipídios 

Fosfolipídios 

Cinzas 

Ácido Lático 

91,0 

9,0 

3,2 

3,9 

0,2-0,6 

0,12-0,18 

0,7 

0,6 

90,9 

9,1 

3,4 

4,75 

< 0,05 

0,015-0,020 

0,4 

- 

Fonte: Martins (1978); Galdamez et al., (2009). 

3.2.1 Leitelho: suas principais características e aplicações 

 Durante todas as etapas de produção do setor de laticínios, são gerados aspectos 

ambientais inerentes ao processo industrial (JUNIOR e TORQUETTI, 2015?). Estes aspectos 

em sua maioria são efluentes líquidos industriais. Dentre esses resíduos gerados são o soro 

oriundo da fabricação de queijos e o leitelho da produção de manteiga. Segundo Alves et al., 

(2014) os rejeitos atualmente para algumas empresas considerados coprodutos e não mais 

resíduo, pois apesar de seu potencial poluidor quando descartado no meio ambiente, apresentam 

composição nutricional relevante, e por isso, pesquisas aceleram e mostram a viabilidade de 

reaproveitamento para alimentação humana.  

  

No Brasil, são poucos os registros de volume de leitelho produzido, estima-se cerca de 

34 mil litros/dia no período da safra (TEIXEIRA, 2013). Esse valor chega a ser questionável, 

devido à falta de controle de registro de produção, e o fato corriqueiro de todos ou pelo menos 

quase todos efluentes líquidos obterem o mesmo destino de serem lançados em uma única calha 

de recolhimento, como o soro + leitelho (GONZALEZ et al., 2009). A sua composição além de 

ser semelhante ao leite desnatado em termo nutricional, também é semelhante a composição do 

soro de queijo, os quais apresentam Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) elevada, sólidos 

suspensos e grande variação de pH. Ou seja, é composto de elevada matéria orgânica 
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responsável por consumir o oxigênio nos cursos d água tornando o leitelho altamente poluente 

(MINAS AMBIENTE/CETEC, 1998).   

O que é descartado na indústria láctea, ao ser reaproveitado, disponibiliza uma riqueza 

com propriedades funcionais importantes, além de riquezas lucrativas para indústrias de queijos 

que processa o soro, como para aquelas unidades produtoras de manteiga. Além disso, promove 

o desenvolvimento sustentável que engloba as esferas econômica, social e ambiental 

(VANDERGHEM et al., 2010; PORTAL DO AGRONEGÓCIO). 

O leitelho fresco tem sabor agradável, sendo consumido como bebida refrescante ou 

pode ser aplicado em outros alimentos tanto em seu estado freso fluído, como geralmente é 

visto em bebidas lácteas, sorvetes, creme reconstituído, iogurte, queijo cheddar (GUIMARÃES, 

2011; TEIXEIRA, 2013; WALUS, 2014; RODRIGUES et al., 2015) e há também a sua 

aplicação em produtos não-lácteos, como em molhos, pães, bolos, chocolates e sucos naturais, 

em seu estado desidratado. Apesar de que o leitelho desidratado suas propriedades funcionais 

podem ser um pouco mais limitadas. Todavia, aplicando-se em pó, pode aumentar o valor 

econômico e agregado desse produto, além de reduzir o custo com tratamento de resíduos 

industriais. Esse potencial ainda é bastante inexplorável (MORIN et al., 2007; 

VANDERGHEM et al., 2010). 

Internacionalmente, a tradução literal da palavra “butermilk” é “leitelho”. Porém, no 

mercado internacional buttermilk não representa simplesmente o leitelho obtido da batedura da 

manteiga, mas é um tipo de bebida láctea ou um tipo de leite fermentado, que pode ser também 

chamado de fermented buttermilk, quando é acrescida de culturas probióticas (CONNELL, 

200).   

O produto é bastante popular na região Norte da Europa e nos Estados Unidos 

frequentemente consumido com cereais. O potencial de produção mundial de buttermilk é de 

6,5 x 10 (6 elevado) toneladas anuais. Embora ainda não seja comercializado no Brasil, este 

tipo de leite fermentado pode conquistar um nicho de mercado por ser refrescante e exótico, 

especialmente se adicionado de cultura probiótica devido à agregação de valor do produto por 

promover saúde (CONNELL, 2000) 

O leitelho é novo ingrediente existente no mercado que exibe propriedades tecnológicas 

singulares, pois sua solubilidade e seu caráter emulsificante garantem o emprego em alimentos 

e propriedades funcionais. Apresenta grande concentração de fosfolipídios, importantes na 
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inibição de câncer de cólon, na supressão de patógenos gastrintestinais, anti-alzheimer, anti-

estresse – o que lhe confere caráter funcional (NETTO, 2009; VIEIRA et al., 2012). 

O leitellho já é comercializado em forma de pó em Nova Zelândia, Canadá, Filipinas e 

nos EUA. Neste país ele é comercializado principalmente em pó para indústrias de panificação 

(39%), preparação de misturas secas (33%) e setor lácteo (23%). Na panificação o leitelho é 

responsável por conferir melhor textura e sabor (SODINI et al., 2006). 

3.3 Secagem de alimentos 

A secagem é uma operação unitária por meio da qual a água é removida de um material 

(desidratação) (CELESTINO, 2010). É a técnica conhecida como a mais antiga de conservação 

de alimentos. Desde quando os homens passaram do período paleolítico para o neolítico 

(SILVA, 2016).   

A partir daí uma série de novos métodos de secagem foram surgindo, devido à crescente 

necessidade de métodos mais eficientes e rápidos. A secagem é de uma operação unitária de 

suma importância nas indústrias de produtos químicos e de alimentos, bem como no 

processamento de estocagem de produtos agropecuários (CORRÊA, CORNEJO, 2003). Isso 

acontece pelo fato dessa tecnologia possibilitar, através da retirada de água, a preservação de 

produtos biológicos, prolongando a vida útil dos mesmos, devido a diminuição das reações 

degradativas e de proliferação de microrganismos, que contaminam e consequentemente afetam 

negativamente aspectos sensoriais de alimentos. Por outro ado, agrega ainda valor ao produto, 

tornando possíveis aplicações tecnológica. Exemplo disso é o uso de alimentos em pó utilizados 

na elaboração de produtos diferenciados, como massas, biscoitos, iogurtes, sorvetes (PARK et 

al., 2007; ALESSI, 2010). 

3.3.1 Cinética de secagem 

Os produtos são muito diferentes entre si, devido a sua composição, estrutura, e suas 

dimensões. A cinética de secagem pode ser entendida como sendo a rapidez com que um 

material perde umidade, e depende das suas propriedades especificas, da temperatura, 

velocidade do ar de secagem e umidade relativa do ar (FIORESE, 2004). Assim, segundo os 

estudos de transferência de calor e massa, além de estabelecer o mecanismo de migração interna 

de umidade, possibilitam ter a taxa de secagem. 
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Uma vez que o produto é colocado em contato com ar quente, ocorre uma transferência 

do calor do ar ao produto sob o efeito da diferença de temperatura existente entre eles. 

Simultaneamente, a diferença de pressão parcial de vapor d'água existente entre o ar e a 

superfície do produto determina uma transferência de matéria (massa) para o ar. 

A evolução destas transferências simultâneas de calor e de massa no decorrer da 

operação de secagem faz com que esta seja dividida esquematicamente em três períodos, os 

quais são apresentados a seguir. Onde são analisadas as curvas de evolução do teor de água do 

produto, de sua temperatura e da velocidade de secagem, é também chamada de taxa de 

secagem, ao longo do tempo, para um experimento utilizando ar de propriedades constantes 

(PARK et al., 2007).  

Na Figura 1, é mostrada curvas do processo de secagem, baseada na transferência de 

calor e de massa, que está fragmentado em três períodos. 

 

Figura 1- Curva de secagem (Park, et al., 2001). 

Park et al. (2001) apresenta que a curva (a) representa a diminuição do teor de água do 

produto durante a secagem (conteúdo de umidade do produto, X = XBS (base seca), em relação 

à evolução do tempo de secagem t), isto é, é a curva obtida pesando o produto durante a secagem 

numa determinada condição de secagem. A curva (b) representa a velocidade (taxa) de secagem 

do produto (variação do conteúdo de umidade do produto por tempo, dX/dt em relação à 

evolução do tempo t), isto é, é a curva obtida diferenciando a curva (a). Já, a curva (c) representa 

a variação da temperatura do produto durante a secagem (T em relação à evolução do tempo t), 

isto é a medição de temperatura do produto durante a secagem. 
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3.3.2 Modelagem matemática (Em produtos lácteos) 

A modelagem é um sistema de modelos matemáticos, de um sistema dinâmico podendo 

ser definida como um conjunto de equações que podem predizer a precisão do processo, ou 

seja, serve também como um controle da cinética de secagem. Os modelos matemáticos podem 

ser bem diferentes dependendo do sistema considerado e das circunstâncias particulares de cada 

um deles e é em função disto que um modelo pode ser mais adequado do que outros 

(CORNEJO, 2003; FIORESE, 2004). 

O método empírico é utilizado para análise de secagem usando-se os dados 

experimentais, que podem ser determinados em laboratório e na utilização da análise 

adimensional (MARQUES, 2009).  

Os modelos de secagem em camada fina são calculados em função de variáveis que 

influenciam a taxa de secagem. A temperatura é uma variável sempre presente nos modelos que 

descrevem o processo de secagem (DUNG et al., 1980). A simulação e a obtenção de 

informações teóricas a respeito do comportamento de cada produto durante a remoção de água 

são de fundamental importância para entender e otimizar o processo de secagem 

Exemplos de modelos empíricos são o de Page, Henderson e Pabis e o Exponencial que 

foram utilizados por Cruz et al., (2017) para secagem de soro de leite em camada de espuma. 

3.3.3 Secagem em leito de espuma 

A secagem no leito em espuma é uma operação de desidratação pela qual alimentos 

líquidos ou semilíquidos são transformados em uma espuma estável, pela adição de agentes 

espumantes (estabilizantes e emulsificantes) e incorporação de ar por agitação (FELLOWS, 

2006). Esse método destaca-se pela fácil reconstituição em água da polpa ou líquido 

transformado em pó, alta relação massa/volume, possibilidade de formulação com outros 

produtos e redução de custos com espaço de armazenamento (MARQUES et al., 2016). 

Foi desenvolvida em 1959 por Arthur Morgan Jr. e seus colaboradores no Departamento 

de Agricultura dos Estados Unidos e patenteado em 1961 (MARQUES, 2009). É uma técnica 

desenvolvida para promover rápida secagem de alimentos, tais como sucos de frutas e alimentos 

sensíveis ao calor, líquidos e para alimentos pastosos. Exemplo disso, são: extrato de café, 

laranja, ameixa, maçã, acerola, graviola, manga ubá, uva, umbú-cajá, coco, batatas, caldo de 

cana, leites, soro de queijos, sopas, cremes, ovos, cenoura, extrato de tomate entre outros. 
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(MARQUES, 2009); FREITAS, 2016; BAPTESTINI, et al. 2015; ARAÚJO, et al. 2017; 

RONCHETI, 2014; PAULA, 2015) 

Para Souza (2011) e Fellows, (2006) esse método consiste de três etapas:  

1- Transformação do alimento líquido ou pastoso em uma espuma estável por meio 

de agitação em equipamentos geradores de espuma (batedeiras), e adição de agentes 

espumantes.  

2- Espalhamento da espuma sobre uma superfície, perfurada ou não, em camada 

com espessura em torno de 2 a 5 mm para melhor eficiência do processo;  

3-  Processo de desidratação, por corrente de ar quente. Durante a secagem, a 

espuma mantém seu volume resultando em um produto poroso e quebradiço que é facilmente 

transformado em pó. 

As principais vantagens desse método, quando comparado a outros métodos de secagem 

de alimentos líquidos como spray-drying ou secagem por tambor são as baixas temperaturas e 

curtos tempos de secagem, devido à estrutura da espuma permanecer inalterada durante o 

processo aumentando a área exposta ao ar quente e facilitando a saída da água, o que preserva 

melhor o sabor e o valor nutricional. Isso também torna o processo relativamente mais simples 

e barato. Porém, para atender a elevadas taxas de produção, necessita de equipamentos com 

grande superfície de secagem, pois a camada de material é muito fina elevando os custos do 

processo para grandes produções (CARNEIRO, 2008;) 

3.4 Emulsões alimentícias  

Emulsão é o produto resultante da junção estável de duas substâncias naturalmente 

imiscíveis. Segundo Kokini & Aken (2006), as emulsões podem ser agrupadas em emulsões 

líquidas, espumas e emulsões de géis. Consiste também na dispersão há um sistema de duas 

fases na qual uma encontra-se dispersa em uma segunda, chamada contínua. As partículas do 

disperso geralmente possuo tamanho entre 1 e 1000 nm (PEREIRA, 2009; SUNDIN e LOPES, 

2012).  

Espuma é uma dispersão de gás em líquido. Sua estrutura possui gotículas gasosas 

(bolhas de ar) que constituem a fase descontínua, coberta por um líquido contínuo (aquosa) e 

descrito termodinamicamente instável (ROCHETI, 2014). Para a formação da espuma requer 

uma alta entrada de energia através de força mecânica ou batimento, para formação da interface 

gás-líquido O que acontece por ela ser instável é devido à sua grande área interfacial, pois 
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depois de um tempo em repouso a espuma tende a voltar a seu estado inicial, sendo assim, toda 

energia e pressão ofertadas é liberada. Com isso, ocorre o processo da desproporcionalidade, 

quando ocorre a drenagem da fase contínua, através da camada fina entre as bolhas. O gás é 

transferido de bolhas menores para maiores, devido a diferença de pressão entre elas; pela ação 

da gravidade ao longo da camada o líquido é escoado, e continua com a coalescência e 

danificação da lamela entre as bolhas, finalizando com a separação de fases (MIQUELIM, 

2010). 

Para se ter um processo eficiente de secagem, as espumas devem se manter estáveis. 

Portanto, para tornar estável ou aumentar a estabilidade é necessário o uso de aditivos. 

Emulsificantes ou estabilizantes. Os principais fatores que são capazes de influenciar na 

formação e estabilização da espuma são: os teores de sólidos solúveis e insolúveis presentes no 

produto a ser utilizado, assim como a natureza química do agente emulsificante/estabilizante, a 

concentração destes e a tendência a perturbações (MIQUELIM, 2010). 

3.4.1 Aditivos (estabilizantes e emulsificantes) 

A portaria nº 540 - SVS/MS de 27 de outubro de 1997 publicada pela ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) define o termo aditivo alimentar como "qualquer ingrediente 

adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de 

modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, 

processamento, preparo, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte 

ou manipulação de um alimento" 

3.2.2 Estabilizantes 

Os estabilizantes são substâncias hidrocolóides e, portanto, tem uma alta capacidade de 

retenção de água, o que proporciona uma textura macia e corpo ao produto final. Aumentam a 

viscosidade, dão uniformidade ao produto e, com algumas exceções, tendem a uniformizar a 

formação de espuma durante a agitação (SOLER & VEIGA, 2001). 

Dentre os estabilizantes mais utilizados na indústria alimentícia estão as gomas guar, a 

carboximetilcellose (CMC), as carragenas, os alginatos, a gelatina e a pectina, e as suas 

combinações (SOLER & VEIGA, 2001). As carragenas apresentam bom desempenho 

dependendo do tipo espuma e do seu conteúdo de gordura. 

A Super-Liga-Neutra é um aditivo composto de sacarose, carboximetilcelulose e goma 

Guar. 
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3.4.3 Emulsificantes 

 

São substâncias tensoativas que contém porções hidrofóbicas e hidrofílicas em sua 

molécula. Reduzem a tensão interfacial, estabilizando a mistura e facilitando a formação de 

emulsão (pequenas gotas em suspensão) e espuma (ar em suspensão) (SOLER & VEIGA, 

2001). 

Os principais emulsificantes utilizados nas indústrias alimentícias são os 

monoglicerídeos e os ésteres de ácido láctico, os quais são selecionados  de acordo com suas 

propriedades. Os monoglicerídeos mais comumente empregados pertencem à categoria dos 

produtos reconhecidos como seguros ADITIVOS E INGREDIENTS, 2012). 

Dentre os emulsificantes mais usados na indústria de alimentos, o Emustab tem se 

destacado e é um aditivo composto de monoglicerídeos, monoestearato de sorbitana e 

polisorbato 60 (MOINHO CATARINENSE, 2018; ADITIVOS E INGREDIENTS, 2012). 

Cruz et al., (2017) o processo de secagem em leito de espuma de soro de leite adicionado de 

clara de ovo. Roncheti, (2014) estudando o processo de desidratação em leito de espuma de 

morango, cenoura, beterraba e tomate pôde observar que utilizando o Emustab para produção 

de espuma de cenoura no processo de secagem, houve redução da densidade e estabilidade 

satisfatórias em todos os níveis testados (2,5, 5, 7,5 e 10% em massa). No entanto, para morango 

ao contrário do Emustab, quem ganhou destaque foi albumina, que produziu uma espuma 

estável. Isso demonstra que a natureza tanto do emulsificante, como do vegetal a ser utilizado, 

influenciam na produção e estabilidade da espuma formada. 

Freitas (2016) também utilizou Emustab, Super Liga Neutra e Maltodextrina para 

caracterização do processo de secagem em leito de espuma - foam-mat  para obtenção  de pó 

de manga ubá. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida nas instalações do Laboratório de Bromatologia da UFS 

(Campus do Sertão), na cidade de Nossa Senhora da Glória/SE.  

4.1 Obtenção e caracterização da matéria-prima 

O leitelho foi obtido de uma cooperativa e de uma fabriqueta, as quais produzem 

manteiga para a região. Para a sua obtenção, os fabricantes da manteiga foram instruídos a 

produzi-la e extrair o seu coproduto conforme as recomendações do controle de qualidade Boas 

Práticas de Fabricação de Alimentos (BPF).  

 

4.1.1 Acidez Total Titulável (ATT)  

A acidez total titulável (ATT) foi determinada segundo o Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008). As amostras de leitelho foram medidas em 10 mL em proveta, transferindo-se para um 

erlenmeyer de 125 mL, adicionando-se 3 gotas de fenolftaleína e acrescentando 100 mL de 

água destilada. A mistura homogeneizada foi titulada com hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 N 

realizado em triplicata, até a obtenção do primeiro tom da coloração rósea. 

4.1.2 Determinação de pH 

O pH do leitelho foi medido com pH-metro de bancada previamente calibrado em 

soluções-tampão pH 4,0 e 7,0 de acordo as normas recomendadas pelo (IAL 2008). Foram 

usadas 10 mL O valor do pH é determinado em pHmetro, calibra em soluções-tampão pH 4,0 

e 7,0 de acordo as normas recomendadas pelo (IAL 2008). 

4.1.3 Determinação do Teor de Sólidos Solúveis Totais 

O teor de sólidos solúveis totais (SST) determinou-se por meio de refratômetro de 

bancada, (escala de 0-35%) para realização da leitura que é dada em °Brix. 

4.2 Preparo das espumas 

Foram testadas diferentes formulações com três aditivos, tais como PortoGel, 

Emustab® e Super Liga Neutra®.  

As formulações foram preparadas pesando-se aditivos e adicionados em 300 mL de 

matéria-prima, o leitelho. Após pesagem, foram homogeneizados ao leitelho em béquer de 

plástico com medida de 600 mL para cada tratamento. Para melhor incorporação de ar foi feita 

pelo uso de uma batedeira com apenas uma haste por 15 minutos para a formação da espuma. 
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Os primeiros 5 minutos foram mantidos na menor velocidade da batedeira, e os 10 minutos 

seguintes foram batidos com velocidade máxima. A espuma foi posta em lâmina plástica e 

pesada, em seguida foram colocadas em estufa convectiva modelo XX pesadas novamente, 

raspadas e triturada. 

Na Figura 2 está ilustrado o fluxograma para obtenção do pó do leitelho, pelo processo 

de camada de espuma que foi submetida a secagem. 

 

 

Figura 2- Fluxograma experimental da obtenção de pó de leitelho pelo processo de secagem 

em camada de espuma. 

4.2.1 Ensaios preliminares 

Os testes das espumas e ensaios preliminares tiveram como objetivo determinar a 

formulação mais adequada para a preparação das espumas e as condições a serem empregadas 

nos experimentos de secagem. Foram realizados testes das espumas preparadas a partir do 

leitelho in natura com diferentes formulações na faixa de concentração 1 e 2 % primeiramente. 

Uma série de aditivoss tais como clara de ovo, gelatina, Super Liga Neutra®, Emustab® e 

PortoGel foram testadas. 

Leitelho in natura
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Diante os testes preliminares foram selecionados os três aditivos para compor o 

planejamento experimental de mistura com apenas um ponto central variando em 3 repetições. 

4.2.2 Seleção da melhor combinação de aditivos  

Para formar a espuma foram usados os seguintes aditivos: Emustab® (E), Portogel 

(Pgel) e Super Liga Neutra (SL). Os dois primeiros são agentes emulsificantes, a Super Liga é 

agente estabilizante e espessante. Diante disso, foi montado o delineamento experimental de 

misturas, mais especificamente o modelo simplex de três componentes. 

O objetivo dessa seleção foi determinar a combinação dos aditivos propostos que 

promove as melhores características de secagem avaliando-se as variáveis respostas: teor de 

exsudação, umidade seco, rendimento total e friabilidade 

Os testes preliminares mostraram a necessidade da adição de pelo menos um aditivo 

emulsificante no leitelho, já que somente as técnicas de homogeneização e agitação sobre o 

mesmo não foram suficientes para que o leitelho formasse espuma. 

A Tabela 2 apresenta os ensaios do planejamento de misturas e suas respectivas 

combinações. 

Tabela 2. Matriz experimental de formulação de aditivos 

Tratamentos Emustab (%) Super Liga Neutra (%) Porto Gel (%) 

T1 100 (6%) 0 0 

T2 0 100 (3%) 0 

T3 0 50 100 (3%) 

T4 50 (3%) 50(1,5%) 0 

T5 50 (3%) 0 50 (1,5%) 

T6 0 50 (1,5%) 50 (1,5%) 

T7 33,3 (2%) 33,3 (1%) 33,3 (1%) 

T8 33,3 (2%) 33,3 (1%) 33,3 (1%) 

T9 33,3 (2%) 33,3 (1%) 33,3 (1%) 

T10 66,67 (4%) 16,67 (0,5%) 16,67 (0,5%) 

T11 16,67 (1%) 66,67 (2%) 16,67 (0,5%) 

T12 16,67 (1%) 16,67 (0,5) 66,67 (2%) 
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Essa matriz mostra a porcentagem e quantidade do estabilizante e emulsificantes que 

foram usados. Um exemplo é o T1, em que os 100% representa que foi usado apenas Emustab®, 

e os 6% corresponde a sua quantidade em gramas, pois equivale a 18g quando multiplicado 

pelo volume de 300 mL de leitelho, e 0% de Super Liga® e PortoGel. Assim segue para todos 

os tratamentos. 

O objetivo dessa seleção foi determinar a combinação dos aditivos propostos que 

promove as melhores características de secagem avaliando-se as variáveis respostas: teor de 

exsudação, umidade em base úmida, umidade do produto seco, rendimento total e friabilidade.  

4.3. Formação da espuma 

A princípio foi avaliada a formação de espuma segundo os critérios formação ou não 

formação de espuma visualmente . 

4.3.1 Determinação da estabilidade da espuma  

Foi determinada a estabilidade de cada espuma adaptando-se a técnica proposta por 

Barmore (1934), em que foi montado um sistema composto por uma proveta, um funil e uma 

peneira, em que 10 g de espuma de leitelho foi colocado na peneira. O sistema ficou em repouso 

durante 2 h e o filtrado foi avaliado a cada 10 min, avaliando-se a porcentagem de espuma 

coalescida em relação ao volume inicial.  

4.3.2 Umidade da espuma (Uesp) 

As amostras foram pesadas em triplicata com ± 3 g em balança analítica com resolução 

para determinação da umidade utilizando o método de secagem direta em estufa a 105 °C. As 

amostras permaneceram por 24 horas na estufa e com isso, foram pesadas novamente a cada 30 

minutos até peso constante, de acordo as normas recomendadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL 

2008). 

4.4 Secagem em leito de espuma  

A secagem foi realizada para todos os tratamentos do planejamento de mistura. Após a 

agitação de cada formulação foi realizada a secagem da espuma formada na temperatura de 63 

°C. Essa temperatura foi baseada por meio do estudo de Cruz et al., (2017) que estudou o 

processo de secagem de soro de leite em leito de espuma adicionado de clara de ovo e avaliou 

o efeito da temperatura entre (50, 55, 60, 65 e 70 ºC) pôde observar que o teor de umidade 

decresce a partir da temperatura de 60 ºC.  A espuma formada foi espalhada sobre lâminas 
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plásticas, formando uma camada fina de cerca de 5 mm de espessura. Em seguida, as lâminas 

com a espuma foram colocadas em estufa com renovação e circulação de ar.  

4.4.1 Formação de pó  

A avaliação da formação de pó por meio de secagem de cada espuma a 63ºC foi 

observada quando foi esta foi retirada do leito de secagem e triturada, sendo observado se após 

a trituração da amostra seca se houve a formação ou não de pó. 

4.4.3 Rendimento do pó 

O rendimento foi obtido para todas as espumas secas. Foi calculado a partir da massa 

do produto seco e estável e da quantidade do produto que era friável e se tornava pó podendo 

ser retirado do leito de secagem. O rendimento deve ser obtido pela Equação 1que se segue: 

Rend = 
Produto friável (g)

Produto seco (g)
 x100 

4.5.4 Cinética de secagem 

Após ter selecionado a melhor espuma, com base nos parâmetros de maior rendimento, 

estabilidade e teor de umidade, foi submetida ao processo cinético de secagem. No processo 

cinético foram usadas bandejas de alumínio, as quais foram pesadas a cada 15 minutos em 

balança semi-analítica até peso constante. 

4.5.4.1 Ajuste dos modelos matemáticos 

Os modelos matemáticos utilizados para descrever o fenômeno de secagem foram os 

seguintes: Page, Eq. 1, Henderson e Pabis, Eq. 2 e o exponencial, Eq.3. Estes modelos foram 

utilizados por Cruz et al., (2017) ao estudarem secagem de soro de leite em leito de espuma e 

por outros autores também para estudo em frutas. 

RU = exp (-k.tn )                                                                                                          (1) 

RU = c.exp (-k.t)                                                                                                         (2) 

RU = exp (-k.t)                                                                                                            (3) 

Em que k, n e C são parâmetros dos modelos, RU é a razão de umidade, Xt é o teor de 

água em base seca em qualquer instante de tempo, Xe é o teor de água na condição de equilíbrio, 

X0 é o teor de água inicial e t é o tempo de secagem em minutos. 
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Os modelos de curva de secagem foram ajustados por meio de análise de regressão não 

linear, usando a técnica de minimização da soma de quadrados dos desvios. 

4.6 Elaboração de biscoito tipo sequilho com leitelho em pó  

As claras foram batidas durante cinco minutos em batedeira (Suggar – 300W) em 

velocidade alta. As gemas, o açúcar e o creme de leite (nata) e sal foram misturados em 

batedeira por dois minutos, em velocidade média. Em seguida, adicionou-se leitelho em pó em 

substituição parcial de fécula de mandioca doce homogeneizando-se por 5 minutos 

manualmente, sem uso de batedeira. A massa foi acondicionada em forma de alumínio sem 

necessidade de ser untada, e levada ao forno preaquecido por quinze minutos, a 180 °C, e assada 

por 25 minutos.  

A Tabela 3 apresenta a composição dos sequilhos. 

Tabela-3 Formulações de sequilhos 

Ingredientes 
Incorporação de leitelho desidratado (%) 

0 10 20 30 

Povilho Doce (g)  350 315 280 245 

Litelho em pó (g) 0 35 70 105 

Nata (g) 174,3 174,3 174,3 174,3 

Açúcar (g) 112 112 112 112 

Ovo (g) 44 44 44 44 

Sal (g) 2 2 2 2 

 

Os valores descritos acima, 0, 10, 20 e 30% correspondem aos valores em porcentagem 

da substituição do leitelho em pó pela fécula de mandioca. A 0% é amostra controle. 

Na Figura 3 abaixo está apresentado fluxograma com as etapas de descrição de 

fabricação dos biscoitos tipo sequilho 



32 

 

 

Figura 3. Fluxograma do processo de fabricação de biscoito sequilho 

4.7 Análise sensorial  

Para avaliação sensorial dos produtos, aplicou-se o teste afetivo de aceitação para 

conhecer o perfil do consumidor de sequilho com adição parcial de leitelho em pó em diferentes  

quantidades   (0, 10, 20 e 30%).  

Foi utilizada uma escala hedônica com estrutura de nove pontos (1- desgostei 

extremamente e 9 - gostei extremamente) anotando o quanto gostou ou desgostou do sabor, 

textura, aparência, aroma e impressão global do produto. O painel sensorial foi composto por 

60 provadores não treinados, recrutados entre alunos e funcionários da Universidade Federal 

de Sergipe. A ocorrência do teste de aceitação foi conduzida no Laboratório de Bromatologia, 

iluminado com luz branca. As amostras foram servidas codificadas com números de três dígitos 

aleatórios. 

4.8 Análise estatística 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados foram 

apresentados como a média e seu desvio padrão (DP). Análises de Variância (ANOVA) foram 

aplicadas e também o teste Tukey para identificar se há diferença significativa entre as médias, 

usando um software de um programa estatístico. Diferenças entre as médias no nível de 5% 

(p<0,05) foram consideradas significantes. 

Pesagem de ingredientes 

Mistura/ amassamento (5 min) com adição do leitelho em pó 

Divisão da massa 

Forneamento 

Resfriamento  

Envase 
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O software do programa STATISTICA versão 8.0 para Windows foi utilizado para 

ajustar as equações dos dados experimentais da secagem. Os parâmetros das equações serão 

estimados utilizando a análise de regressão não-linear através do método dos mínimos 

quadrados em uma série de passos iterativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização físico-química da matéria-prima 

 A Tabela 4 ilustra a caracterização físico-química do leitelho in natura. O leitelho 

apresentou pH próximo da neutralidade, sólidos solúveis de 5,15 ºBrix e acidez em ácido 

láctico. 

Tabela 4- Valores médios para caracterização de leitelho em análises físico-química de pH, 

acidez total titulável e ºBrix (médias ± desvio padrão). 

Amostra 
Análises 

pH Sólidos Solúveis (ºBrix) Acidez (ATT) 

Leitelho 6,01 ± 0,57 5,13 ± 0,23 0,50* ± 0,09 

* Porcentagem de ácido láctico por 100 mL de leitelho. 

Como pode ser observado, o valor de pH de 6,01 obtido neste trabalho foi similar aos 

valores obtidos por Gonzalez et al., (2009) que em seu estudo elaborou pães com leitelho, e 

realizou a análise de   pH para leitelho in natura no qual é encontrado de 6,4, ou seja próximo 

da neutralidade. Walus (2014) encontrou pH de 6,13 considerado ainda mais próximo da 

neutralidade. Não visto por outros autores com relação ao brixº. Quanto a acidez, o valor 

encontrado foi de 0,50%, e se encontra ao valor estabelecido pela  legislação, pois o mesmo 

fresco deve apresentar a acidez no máximo de 0,63% (sessenta e três centésimos por cento) em 

ácido lático (RIISPOA, 1952). 

5.2 Características da espuma 

5.2.1 Estabilidade da espuma 

Nos ensaios de estabilidade das combinações de leitelho com os aditivos Emustab®, 

Superliga neutra® e PortoGel nas concentrações abordadas no planejamento experimental de 

mistura (Delineamento experimental simplex centroide), observou-se que todas as combinaçes 

não permaneceram estáveis 100% no período de 2 horas. No entanto, percebe-se na Figura 4 

que os experimentos 1 e 2 apresentaram os menores valores de líquido exsudado ao longo de 2 

horas. Tais experimentos são compostos de 100 % de Emustab e 100 % de Super Liga Neutra, 

respectivamente. 

O ensaio que demonstrou menor capacidade de reter líquido foi o experimento 11, 

composto por de 16,6% Emustab, 66,6% de Super Liga Neutra e 16,6% de Porto Gel. 
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Figura 4-. Comportamento de exsudação dos ensaios no período de 2 horas. 

De acordo com Bastos et al. (2005), a análise de estabilidade apresenta grande 

importância para determinar a quantidade mínima a ser usada do emulsificante para a formação 

de espuma para a realização secagem. Ao longo do processo de secagem, a espuma deve 

permanecer estável para que não ocorra colapso celular, levando a perda de qualidade do 

produto final, comprometendo a secagem. 

Na Figura 5 abaixo encontra-se os resultados de exsudação para os três componentes de 

mistura ajustados ao modelo de regressão quadrático representados por uma superfície de 

resposta. 
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Fitted Surf ace; Variable: Esxudação

 80 

 75 

 70 

 65 

 60 

 55 

 50 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

SLiga

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Emustab

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

PortoGel
 

Figura 5- Superfície de resposta para o parâmetro exsudação (estabilidade) das formulações 

das espumas por 2 horas. 

 

Pôde ser observado na superfície de resposta do parâmetro estabilidade (exsudação) das 

espumas de leitelho e os aditivos Super Liga, PortoGel e Emustab que há interação entre todos 

os componentes.  No entanto, essa interação permaneceu principalmente entre Super liga e 

Portogel, ou seja, a ocorrência da ação de exsudação de espuma através da peneira durante o 

período de 2 horas foi maior entre as faixas de 0,25 e 1% Super Liga onde obteve-se o valor de 

80% de líquido exsudado. Já entre Emustab e Super Liga a sinergia foi encontrada somente na 

faixa entre 0,50 e 1% Super Liga. Foi verificável também a interação entre Portogel e Emustab 

quando combinados em 50% de cada. Dante disso, o que obteve menor teor de exsudação foi o 

T1 com 100% Emustab, representado pela coloração verde escuro 50% e Super Liga Neutra o 

contrário deste. 

 

5.2.2 Comportamento de umidade das espumas desidratadas 

Observa-se a Figura 6 de Superfície de resposta para o parâmetro teor de umidade do 

produto seco. A partir da superfície de contorno para o parâmetro teor de umidade do produto seco 

foi possível observar que o maior valor de umidade não está relacionado em proporções iguais 

com os três componentes (mistura ternária). Foi evidenciado que por conta de grande variação do 

ponto central, que interação é antagônica para a dupla x1, x2 (Emustab e Super Liga). Entretanto, 

a interação entre os eixos, (x1, x3) Emustab e Portogel, respectivamente, aparenta-se positiva, 
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contudo, ainda assim, o valor correspondente ao menor teor de umidade é identificado com a 

mistura de 50% de Super Liga e Porto Gel e com 100% de Emustab por estarem ilustrados na 

mesma coloração verde apresentando assim, menores valores de umidade, sendo de 0,11%. 

 

Fitted Surf ace; Variable: Umidade seco
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Figura 6- Superfície de resposta para o parâmetro umidade seco das espumas. 

5.2.3 – Análise de rendimento 

A Figura 7 apresenta a superfície de resposta do planejamento do o rendimento de cada 

ensaio. Pode-se observar que não houve relação harmônica em teste de combinação entre os três 

componentes. A cor vermelha determina maior valor numérico, então, como já esperado, a 

formulação contendo apenas o Emustab (100%) apresentou melhores características de rendimento 

das espumas. Isso foi evidenciado pelo vértice 1, que é uma das extremidades do triângulo. 

Por outro lado, percebe-se que há uma tendência a se reduzir o percentual de rendimento 

quando se utiliza apenas a Super Liga ou a mistura de Emustab com Portogel, expressado pelas 

regiões com coloração verde. Entre PortoGel e Super Liga o rendimento foi baixo. 
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Fitted Surface; Variable: Rendimento
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 Figura 7 – Superfície de resposta para o parâmetro rendimento das formulações. 

5.2.4 Otimização das respostas (d-ótimo) 

Como observado anteriormente nas análises das superfícies de resposta, pôde-se observar 

que há uma heterogeneidade nos resultados quando se compara as diferentes respostas 

individualmente. Neste sentido, não há como realizar a escolha de uma condição experimental 

quando uma única combinação dos agentes promove diferentes resultados desejáveis ou 

indesejáveis a depender da resposta estudada. 

A partir disto, os resultados foram submetidos à análise multivariada para todas as respostas 

simultaneamente, em que se avaliou a melhor desejabilidade (d-ótimo) combinando todos os 

agentes estudados. 

Assim sendo, a Figura 7 mostra que o ensaio utilizando 100% de Emustab como agente 

formador de espuma consegue promover a melhor condição desejada, com valores preditos de 

11,4%, 88,48%, 48,33% e 11% de rendimento, rendimento seco (friabilidade), exsudação e 

umidade do produto seco, respectivamente, na qual o d-ótimo encontrado foi de 0,84 
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Figura 8. Superfície de resposta apresentando o d-ótimo para a otimização dos ensaios. 

 

As letras A:A corresponde ao Emustab, B:B a Super Liga Neutra e C:C ao PortoGel, 

respectivamente.   

Após selecionada a melhor condição (100% de Emustab – T1) que promove os resultados 

mais desejáveis para as respostas, foram estudados o comportamento de secagem e viabilidade 

sensorial de um biscoito sequilho utilizando o leitelho desidratado. 

5.3 Cinética de secagem da formulação selecionada (Emustab®) 

Na Figura 6 estão apresentados os resultados para a cinética de secagem da espuma de 

leitelho selecionada. Foi perceptível que à medida que aumenta a temperatura, ocorre um 

decréscimo no tempo de secagem. O tempo médio para que atingisse o teor de água de equilíbrio 

para as temperaturas de 63 ᵒC foi de 120 min. No início da secagem ocorrem períodos de taxa 

constante de secagem quando a quantidade de água disponível ainda é grande, sendo evaporada 

como água livre por apresentar pressão constante e igual à pressão de vapor de água. Enquanto no 

final da secagem, a perda de água ocorre com maior dificuldade por estar no interior da espuma 

ocorrendo difusão de vapor (PARK et al.,2007). Estas condições também foram abordas por 

Freitas (2016) em seu estudo de secagem de manga ubá em leito de espuma nas temperaturas de 

60 e 70 ºC. No trabalho de Cruz et al., (2017) sobre cinética de secagem de soro de leite também 

se evidencia o a os períodos de secagem decrescente e constante segundo PARK et al. (2007). 
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Figura 9- Curva de secagem em camada de espuma de leitelho na 63 ºC em função das 

umidades relativa e do tempo em minutos.  

 

 

As curvas de secagem ajustadas e experimentais para a temperatura de 63 ºC observa-

se na Figura 9 todos os modelos estudados apresentaram coeficientes de correlação superiores a 99,5%, 

embora, o melhor ajuste foi obtido pelo modelo de Page para a espuma de leitelho dentre os 

modelos utilizados. O modelo de Page também se mostrou adequado para outros alimentos 

adicionados de clara de ovo em desidratação de soro de leite em leito de espuma (CRUZ et al., 

2017), para caldo de cana em estudo por Marques (2009) e para cenoura e tomate estudadas 

suas velocidades de secagem e ajustadas aos modelos matemáticos para suas respectivas 

condições de secagem (RONCHETI, 2014). 
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Figura 10- Ajuste empírico dos modelos de Page, Henderson e o Exponencial para formulação 

selecionada nas temperaturas de 63 ºC.  

 

Segue a Tabela 5 os modelos ajustados com seus respectivos valores de coeficientes de 

determinação R² para espuma selecionada e temperatura de 63 °C. 

Tabela 5. Parâmetros das equações de Page, Henderson e Exponencial e coeficientes de 

determinação para a secagem de espuma de leitelho formulada com Emustab®. 

Amostras 

Exponencial  Page  Henderson 

K x 10-2 

(min-1) 
R2 

 K x 10-1 

(min-n) 
n R2 

 
c x 10-1 k x 10-2 R2 

Espuma 6,06±0,33 0,995  1,46±0,01 0,72±0,02 0,999  9,85±0,28 5,94±0,36 0,995 

 

A partir dos dados experimentais de secagem, foram ajustados os modelos de Page, 

Henderson e exponencial por meio de regressão não linear. De acordo com a Tabela 5 apresenta 

os modelos ajustados e os valores de coeficientes de determinação e do erro padrão da regressão 

para a temperatura estabelecida. Observou-se o parâmetro K que representa a constante de 

secagem variou quando avaliada as amostras pelas equações. 

Avaliando os ajustes das equações ao comportamento da cinética de espuma de soro de 

manteiga, foi ser observado que entre os modelos estudados, o proposto por Page foi o que 

alcançou os melhores coeficientes de correlação (R2) com valores mínimos de 0,999. Os 

modelos de Henderson e o Exponencial obtiveram tiveram ajustes iguais de 0,995. 
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5.4 Análise sensorial de biscoito tipo sequilho 

A análise sensorial foi realizada por 60 provadores não-treinados que avaliaram os 

atributos de aparência, cor, aroma, sabor, textura, impressão global e intenção de compra dos 

sequilhos, em cabines individuais, iluminadas com luz branca. Os resultados em relação a cada 

formulação estão evidenciados Tabela 6.  

Os sequilhos contendo soro de manteiga apresentaram uma textura macia, a formulação 

F1 com 10% de soro de manteiga visivelmente ligeiramente amarelado, já a formulação F2 

(20%) a cor amarelada e marrom apresentou-se mais intensa, evidenciando-se a ocorrência da 

reação de Maillard e para a formulação F3 (30%) os biscoitos ficaram de cor laranja. Para a 

formulação F1 os atributos textura e impressão global foram considerados “ótimos” pelos 

provadores segundo comentários na ficha correspondente de análise.  

Tabela 6- Valores médios para atributos de aceitação e intenção de compra das amostras de 

biscoito tipo sequilho sem e acrescida de leitelho desidratado (médias ± desvio padrão) 

Formulações 

Atributos 

Aparência Aroma Textura Sabor 
Impressão 

Global 

F0 7,13±1,77b 6,78±2,00b 6,78±1,86b 6,45±2,10c 6,75±1,80c 

F1 8,10±0,93ª 7,91±1,26ª 7,96±1,13ª 7,88±1,53ª 7,96±1,19ª 

F2 8,25±0,77ª 7,73±1,13ª 7,85±1,31ª 7,66±1,29ab 7,60±1,21ªb 

F3 7,88±1,23a 7,28±1,48ab 7,10±1,44b 6,88±2,01bc 7,16±1,63bc 

As médias seguidas pela mesmo número na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si ao nível 

de 5% (p<0,05) pelo teste de Tukey. Médias de notas obtidas a partir de escala hedônica: 9 – gostei 

extremamente, 8 – gostei muito, 7 – gostei moderadamente, 6 – gostei ligeiramente, 5 – indiferente (não 

gosta/nem desgosta), 4 – desgostei ligeiramente, 3 – desgostei moderadamente, 2 – desgostei muito, 1 

– desgostei extremamente. 

A formulação de biscoito sequilho que apresentou maiores médias em relação a quase 

todos os atributos “aroma, textura, sabor, impressão global e intenção de compra” foi (F1) a 

qual possui 10% de leitelho em pó, cuja suas médias foram 7,91, 7,96, 7,88, 7,96, 7,61, 

respectivamente. No entanto, estatisticamente, as formulações F1 e F2 não diferem entre si em 

todos os atributos. 

De acordo com o resultado estudado para o atributo aroma, textura, sabor e impressão 

global a F0 e F3 não diferiram ao nível de 5%, porém, a melhor aceitação foi desta. A partir da 

tabela acima também foi perceptível a menor aceitabilidade correspondeu a formulação F0.  

No trabalho de Galdamez et al., (2009) foram elaborados pães contendo soro de 

manteiga em seu estado líquido (0, 50 e 100%) e segundo descrição apresentaram uma textura 
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macia, miolo ligeiramente amarelado. O sabor foi considerado agradável pelos provadores, 

principalmente no caso do pão de 50% de soro de manteiga. Em contrapartida, no teste de 

aceitação aplicado para bebida láctea acrescida de leitelho em pó formulação F2 (100%) não 

foi analisada positivamente. A melhor aceita foi a formulação F3 (33,3, 33,3, 33,3 %) a qual foi 

usada partes iguais de leite, leitelho e soro, obteve em 78% de aceitabilidade (FREIXO, 2011). 

Observa-se na Figura 11, que as intenções de compra para as diferentes formulações 

apresentaram notas acima de 5,75, o que indica que os consumidores talvez comprassem ou não 

os produtos. Os tratamentos com 10 e 20% de incorporação de leitelho em pó apresentaram as 

maiores médias de intenção de compra, com aproximadamente, 7,5, destacando-se como 

possivelmente compraria o produto. 

 

Figura 11. Notas de intenção de compra para as formulações de biscoito sequilho. *Notas de 

intenção de compra: 9 - Certamente compraria o produto, 7 - Possivelmente compraria o produto, 5 – 

Eu Talvez comprasse/talvez não comprasse, 3 - Eu tenho dúvida se compraria ou não compraria, 1 - 

Eu certamente não compraria. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A caracterização físico-química do leitelho in natura se mostrou-se condizentes com os 

dados da literatura e o órgão de normas dos produtos de origem animal (RIISPOA). 

A execução do delineamento experimental de misturas de ingredientes testados mostra-

se eficaz para a formação de espumas. Dessa forma, a combinação de quantidades de aditivos 

mostra-se necessária para fazer os testes e escolher a mais adequada. Sendo que apenas o 

tratamento T1 (100%) de Emustab é o mais eficiente. 

A temperatura relativamente baixa a 63 ºC proporcionou uma secagem eficiente da 

espuma. No estudo realizado foi identificado taxa de secagem constante para a espuma de soro 

de manteiga. Para a temperatura de secagem em estudo o modelo de Page é o que mais se 

adequa com ajustes dos dados, porém, todos os modelos se mostram eficientes. 

A análise sensorial mostra que a maioria das pessoas aceitam o biscoito tipo sequilho 

em relação a amostra controle, ou seja, F0. As notas de intenção de compra se encontram acima 

de 5,75 e especificamente, para as formulações F1 e F2 acima de 7, o que indica que os 

provadores certamente comprariam o produto. Sendo que estatisticamente, as formulações F1 e 

F2 não diferem entre si em todos os atributos. 

Diante disso, este trabalho evidenciou-se a importância da desidratação de leitelho como 

forma de reaproveitamento na fabricação de produto panificável (biscoito do tipo sequilho). 
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