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RESUMO: Atualmente o Brasil tem o maior rebanho caprino e é o maior produtor de leite 

de cabra da América do Sul. O estado do Rio Grande do Norte localizado no Nordeste do 

Brasil tem uma produção anual média de três mil metros cúbicos de leite de cabra in 

natura. Parte desta produção de leite é doméstica e provém de pequenas fazendas as quais 

se unem em cooperativas rurais, criadas para incentivar a produção e implementação de 

processos industriais para preservação e processamento do leite. Resultados apresentados 

na literatura e obtidos em ensaios preliminares nesta tese indicam que o secador não-

convencional de leito de jorro com partículas inertes é capaz de produzir o leite em pó a 

partir do leite in natura (bovino ou caprino), com a mesma qualidade que o secador spray, 

porém operando a baixo custo. O método de secagem em leito de jorro consiste em injetar 

uma emulsão de leite sobre um leito de partículas inertes jorradas pelo ar quente. Esta 

emulsão recobre as partículas com uma película fina, que seca e é reduzida a pó durante a 

circulação dos inertes dentro do leito. O pó é arrastado pelo ar de exaustão e separado no 

ciclone. O atrito entre as partículas, resultado da circulação das partículas, induz altas taxas 

de cisalhamento na película fina da emulsão quebrando as forças coesivas e tornando 

possível este processo. Estudar o processo de secagem e produção do leite de cabra em pó 

em uma unidade de leito de jorro com partículas inertes, visando o desenvolvimento de 

uma rota tecnológica de baixo custo para produção de leite em pó é o objetivo principal 

desta tese. O leite em pó produzido por esta rota deverá atender a demanda local das 

indústrias alimentícias que necessitam de um produto intermediário para ser utilizado como 

ingrediente em alimentos (sorvete, doce de leite). Para atingir este objetivo são abordados, 



ii 
 

nesta tese, os aspectos relacionados com as características físicas, termodinâmicas e  físico-

químicas do leite de cabra, cujos dados completos ainda são inexistentes na literatura.  As 

propriedades dos materiais são de fundamental importância para o projeto de qualquer 

processo  que  envolve  operações de  transporte de quantidade de movimento, calor e 

massa  tais como os secadores que operam em regime fluidodinamicamente ativos, como o 

leito de jorro. Foram obtidos dados inéditos relativos às propriedades do leite de cabra em 

função da concentração de sólidos e da temperatura. Destaca-se também o estudo realizado 

sobre a cinética de retenção de sólidos no leito de partículas inertes ao longo da secagem do 

leite de cabra. Encontraram–se condições de processos mais adequadas à rota tecnológica 

proposta para ser implementada em pequenas e micro-indústrias, com simplificações tanto 

no sistema de injeção do leite como na forma de operação do secador. Obtiveram-se dados 

importantes para uma etapa posterior desta pesquisa que envolva a modelagem, simulação, 

controle e otimização do processo. Os resultados obtidos nesta tese, tanto em relação ao  

desempenho do processo como  à qualidade do leite em pó produzido validam a proposta 

de se utilizar o secador de leito de jorro na produção de leite de cabra em pó. 
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ABSTRACT - Nowadays, Brazil has both the greatest goat herd and the greatest goat milk 

production of South America. The state of Rio Grande do Norte, located in northeast of 

Brazil, has an average year production of three thousand cubic meters of goat milk in 

natura. Part of this milk production is homemade and it comes from small farms, which 

unite in rural cooperatives created to encourage the production and implementation of 

industrial processes for preservation and processing of milk. Results presented by literature 

and obtained from preliminary essays in this thesis show that non conventional dryer of 

spouted bed with inert particles is able to produce powder milk from in natura milk (cattle 

or goat), with the same quality of spray dryer, however, operating at low cost. The method 

of drying in spouted bed consists of injecting milk emulsion on the bed of inert particles 

gushed by hot air. This emulsion covers the particles with a thin film, which dries and is 

reduced to powder during the circulation of inerts inside the bed. The powder is dragged by 

exhaustion air and separated in the cyclone. The friction among particles resulted from the 

particles circulation, encourages high taxes of shear in the thin film of emulsion, breaking 

the cohesive forces and making this process possible. Studying the drying process and the 

powder goat milk production in one unit of spouted bed with inert particles, seeing the 

development of a low cost technological route for powder milk production is the aim of this 

thesis. The powder milk produced by this route must attend the local demand of food 

industries which need an intermediate product to be used as a food ingredient (ice-cream, 

milk candy). In order to reach this aim, this thesis approaches the aspects related to 

physical, thermodynamics and physic-chemicals characteristics of goat milk, whose 

complete data are still inexistent in the literature. The properties of materials are of great 

importance to the project of any process which involves the operations of transportation of 

movement, heat and mass quantity, such as the dryers which operate in fluid dynamically 

active regime, like the spouted bed. It was obtained new data related to the goat milk 

properties in function of concentration of solids and temperature. It is also important to 

mention the study developed about the kinetic of solids retention in the bed of inert 

particles during the drying of goat milk. It was found more adequate processes conditions 

to the proposed technological route to be implemented in small and micro-industries, with 

simplifications in the system of milk injection as well as in the form of operation of the 

dryer. Important data were obtained for a posterior stage of this research which involves the 
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modeling, simulation, control and optimization of the process. The results obtained in this 

thesis, in relation to process performance as well as to the quality of produced powder milk 

validate the proposal of using the spouted bed dryer in the production of powder goat milk.  

 

 

Keywords: goat milk; spouted bed; drying 
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1. Introdução 
A conservação dos alimentos é de fundamental importância para a indústria 

alimentícia. Com o intuito de aumentar a vida útil e de minimizar as alterações nas 

características nutritivas e sensoriais dos produtos alimentícios, desenvolvem-se novas 

técnicas para a conservação de alimentos e aprimoram-se as existentes. Tais técnicas 

asseguram o atendimento ao mercado consumidor durante todo o ano, mesmo em períodos 

de entressafra ou de baixa estação, e expandem este mercado às regiões mais distantes do 

centro produtor. O leite in natura, uma fonte rica de proteínas e vitaminas, é um alimento 

muito perecível, cuja conservação se processa por meio de diferentes técnicas.  

Dentre as técnicas empregadas nessa conservação do leite, destacam-se o 

resfriamento e a secagem. Na primeira, a ação de microorganismos é reduzida a baixas 

temperaturas, retardando a deterioração do leite. No entanto, a manutenção do resfriamento 

é de alto custo devido ao elevado consumo de energia e, principalmente, à necessidade de 

utilização de transportes especiais refrigerados para abastecer as regiões afastadas do centro 

produtor. Na secagem, previne-se o desenvolvimento de microorganismos devido à redução 

do teor de água e, portanto, da mesma forma que o resfriamento, aumenta a vida útil do 

leite. Apesar do alto custo energético do processo, o transporte do produto seco e em pó não 

necessita de refrigeração e é facilitado devido à redução considerável de volume. Esta 

redução não altera a quantidade de extrato seco do leite e facilita, ainda, o manuseio e o 

armazenamento do produto. Estas vantagens tornam a produção de leite em pó mais viável 

técnica e economicamente, quando comparada à do leite na forma usual (emulsão líquida). 

Além disto, a grande demanda de leite em pó como matéria-prima na fabricação de 

derivados, como sorvete e muitos alimentos lácteos, assegura um maior investimento 

tecnológico nas unidades industriais de fabricação do produto. Isto se traduz em uma 

crescente e contínua modernização do processo de produção de leite em pó, principalmente, 

na etapa de secagem propriamente dita, na qual são definidas as características qualitativas 

determinantes do produto final. 

A técnica de secagem em spray é empregada em larga escala para produção de leite 

em pó, café e chá instantâneo, dentre outros materiais alimentícios. Estes produtos têm 

características cruciais para sua aceitação e comercialização no mercado consumidor. As 

propriedades físico-químicas do leite em pó, que garantem a sua qualidade final, têm seus 



Capítulo 1 - Introdução 

Uliana Karina Lopes de Medeiros   3 

valores especificados e controlados pelas variáveis de operação do secador spray. Todavia, 

a utilização deste secador nas indústrias e cooperativas de pequeno porte é dificultada pelo 

alto investimento inicial, decorrente do elevado preço de aquisição e instalação do mesmo. 

Outro fator, tido como desvantagem, por falta de conhecimento técnico e do controle 

operacional do secador, é a geração de um grande volume de finos. Devido a esta 

complexidade operacional da secagem em spray, parte das indústrias brasileiras produtoras 

de leite em pó depende ainda do know-how estrangeiro para expansão e diversificação de 

seus produtos.    

Considerando o baixo custo do secador de leito de jorro e o fato deste fornecer 

produtos na forma de pó, de qualidade similar ao obtido no spray (Ochoa-Martinez et al., 

1993, Ochoa-Martinez et al., 1995), o presente trabalho desenvolve os passos primordiais 

de uma rota tecnológica para produzir leite em pó utilizando o secador de leito de jorro em 

substituição ao spray. A princípio, esta rota vem atender as indústrias de pequeno porte, 

uma vez que a técnica de leito de jorro tem limitações quanto ao tamanho do secador, não 

sendo ainda viável para a produção em larga escala.  

Nas indústrias de grande porte, a etapa de concentração do leite antes da secagem 

em spray reduz os custos do processo, uma vez que os gastos energéticos nos evaporadores 

são menores que no secador spray por massa processada. A rota tecnológica estudada neste 

trabalho para produção do leite em pó a partir da secagem do leite in natura (em indústrias 

de pequeno porte) pode ser viabilizada eliminando-se a etapa de pré-concentração do leite 

empregada na secagem em spray. 

O leite em pó, além de ter lugar de destaque na alimentação da população, possui 

grande importância sob o ponto de vista econômico. No contexto nacional, observa-se que 

a produção de leite em pó não consegue atender ao aumento da demanda no país, visto que 

a modernização das indústrias nacionais de lacticínios é ainda lenta. Grandes indústrias 

estrangeiras produzem a maior parte do leite em pó consumido no Brasil, competindo em 

preço e qualidade com as indústrias nacionais. Tal competição, que se torna cada vez mais 

acirrada, tem forçado as indústrias brasileiras a investir em seu processo de produção, 

visando uma expansão em sua capacidade produtiva. Uma maior produção de leite em pó 

de boa qualidade e com preços competitivos tem no mercado atual, um consumidor em 

potencial.  
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Já no âmbito do Nordeste, poucas são as empresas nacionais que processam o leite 

para produção de leite em pó, devido à sazonalidade na produção e ao elevado investimento 

para implantação de unidades de secagem em spray. No caso específico do Rio Grande do 

Norte não há indústria de processamento de leite em pó. 

A produção de leite de cabra no Rio Grande do Norte apresenta duas fases 

totalmente distintas ao longo do ano, de acordo com as condições climáticas. A primeira 

fase ocorre durante o período de chuvas, quando os custos de produção são bastante 

reduzidos, em função da maior disponibilidade de pastagens e a produção de leite fica 

acima da quantidade de comercialização assegurada pelo mercado institucional. Sem outro 

mercado para o leite excedente e sem condições de armazenamento (produto altamente 

perecível), o produtor deixa de lucrar com a atividade. A segunda fase ocorre no período de 

estiagem, quando a produção de leite caprino é significativamente reduzida, devido 

fundamentalmente à escassez de alimentação para o rebanho. Fica oneroso, para o produtor, 

evitar perdas em seu rebanho e mais oneroso manter seu rebanho com nível de produção 

igual ou próximo ao apresentado no período das chuvas. Assim, com a elevação dos custos 

e a redução na produção, o produtor rural deixa de lucrar com a atividade mais uma vez. 

Considerando a significativa produção de leite caprino no Rio Grande do Norte, na 

grande maioria oriunda de pequenos produtores organizados em cooperativas e os poucos 

dados relativos tanto à secagem deste leite como às suas propriedades, selecionou-se, como 

matéria prima desta tese, o leite de cabra. Esta escolha é justificada tanto devido à 

originalidade em relação aos aspectos técnico-científicos envolvidos como também ao 

caráter social do projeto, uma vez que esta rota tecnológica, quando otimizada, será 

colocada a disposição das cooperativas para a produção de leite em pó.  

O produto final obtido no leito de jorro é o leite de cabra em pó integral com uma 

granulometria inferior a 200 µm. Com esta granulometria o produto poderá ser utilizado na 

fabricação de derivados (doces, sorvetes, iogurtes, etc). Considerando-se que este trabalho 

não contempla a produção do leite em pó instantâneo com uma maior granulometria, a 

etapa de secagem em leito vibro-fluidizado pode ser eliminada da rota tecnológica 

proposta. Nos processos industriais para produção de leite instantâneo, a etapa de secagem 

em leito fluidizado se faz necessária para o devido controle da aglomeração e granulometria 

do pó obtido. 
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Além de propor uma rota tecnológica de baixo custo para a secagem do leite, o 

presente trabalho aborda os aspectos teóricos relativos ao comportamento fuidodinâmico e 

estabilidade do secador de leito de jorro em presença da emulsão do leite e analisa às 

variáveis operacionais envolvidas visando a obtenção de dados importantes para a 

posterior modelagem, simulação e otimização do processo de produção. 
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2. Objetivos 
 

Os objetivos gerais deste trabalho são identificar e desenvolver os passos 

primordiais de uma rota tecnológica não-convencional para produzir, a baixo custo, leite de 

cabra em pó. Esta rota, tecnicamente viável, deverá ser disponibilizada às agro-cooperativas 

do Rio Grande do Norte interessadas em sua complementação e implementação.  

Embora já existente no mercado, o leite de cabra em pó é um novo “produto-

processo” de investimento para essas pequenas agro-empresas. Portanto, esquematizam-se 

na Figura 2.1 os passos básicos na obtenção de uma rota processual mais adequada a um 

novo produto. Tendo este esquema como base, pode-se definir claramente quais as etapas 

desenvolvidas no presente trabalho, assim como, as suas metas e seus objetivos específicos.  

O primeiro passo na pesquisa de uma rota processual consiste em identificar o 

potencial existente para se desenvolver o novo “produto-processo”. Isto envolve uma 

pesquisa organizada no que concerne ao conhecimento: (a) das condições externas e da 

organização interna da agro-empresa, visando identificar as oportunidades emergentes e 

estabelecer as metas para o produto-processo; (b) do produto e das rotas possíveis ou 

avaliadas para a sua produção, visando identificar aquelas que seriam mais prováveis de 

serem desenvolvidas em agro-cooperativas; (c) da definição do produto genérico e das suas 

normas reguladoras (isto é: escala de produção, mercado principal a ser atendido, as 

qualidades do produto e a segurança exigidas pela legislação).  

O segundo passo consiste em determinar a viabilidade técnica do novo “produto-

processo”. Como esta etapa envolve um trabalho experimental considerável com a 

montagem de equipamentos e acessórios de medição, experimentos, testes e tentativas, 

análises de dados e do produto, etc, faz-se necessário um planejamento bem estruturado 

para alcançar uma resposta quanto à viabilidade técnica da rota processual escolhida. Em 

adição, são necessários ainda o conhecimento científico e as informações técnicas para 

construir e refinar, em escala de laboratório, a rota tecnológica de produção do leite de 

cabra em pó. Após este trabalho experimental, um protótipo do novo produto deve ser 

obtido e avaliado segundo as normas e os requerimentos já detalhados e propostos. Com 

base neste resultado, a rota tecnológica do produto poderá ser comprovada e refinada.  
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Figura 2.1 – Etapas básicas no desenvolvimento de um novo “produto-processo”. 
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informações  técnicas e 
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Planejamento- 
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desenvolvimento 
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Pesquisa e refinamento 

Protótipo desenvolvido e 
avaliado( qualidade e segurança) 

Especificações para o novo 
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 refinamento e comprovação 

3. A VALIAÇÃO    DA 
V IABILIDADE     ECONÔMICA 
( RISCO - RETORNO CAPITAL ) 
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IMPLEMENTAÇÃO 

( P RODUTO -P ROCESSO ) 

5. A VALIAÇÃO DO     IMPACTO 
 DO NOVO PRODUTO NO 

M ERCADO 
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O terceiro passo consiste na avaliação da viabilidade econômica, no qual o 

investimento de risco e o retorno de capital deverão ser determinados com respeito à 

implementação industrial da rota tecnológica selecionada como a mais adequada. Se esta 

avaliação for positiva, o quarto passo abrange tanto o “scaling-up”  dos equipamentos e das 

operações, como também, a implementação da planta industrial na(s) agro-cooperativa(s). 

O passo final compreende a introdução do produto no mercado, o seu monitoramento para 

avaliar o seu impacto, assim como, a proposição de estratégias visando aumentar a sua 

competitividade e estender as fronteiras do mercado consumidor.  

Com base na Figura 2.1, somente os dois primeiros passos são os decisivos para 

desenvolver e identificar a rota processual viável tecnicamente (denominada neste trabalho 

como a rota tecnológica) e, portanto, fazem parte das metas da presente tese. Ressalte-se 

que os últimos três passos, não pertencentes ao escopo do presente trabalho, deverão ser 

desenvolvidos em conjunto com a agro-cooperativa interessada na implementação da rota 

tecnológica de produção de leite de cabra em pó com alta qualidade e a custos baixos. 

Tendo contextuado os objetivos principais no desenvolvimento de um novo 

processo-produto, pode-se, então, detalhar as etapas de execução deste trabalho 

conjuntamente com os seus objetivos específicos. 

Visando atender os objetivos gerais, a presente tese de doutorado foi planejada e 

executada em cinco partes experimentais cujos objetivos específicos são detalhados a 

seguir: 

1 – Aspectos teóricos e econômicos com base na literatura:  

• Identificar o potencial para produção do leite de cabra em pó, levando em 

consideração o cenário econômico da atividade caprina e as necessidades e metas 

das agro-cooperativas do Rio Grande do Norte; 

• Avaliar o potencial do leite de cabra comparativamente com o do leite de vaca, 

tendo como base a composição química dos dois tipos de leite; 

• Detalhar sucintamente o processo convencional de produção do leite em pó, 

identificando as mudanças necessárias para produzir leite de cabra em pó com alta 

qualidade e a baixos custos; 

• Analisar o estado da arte do processo não convencional proposto e seus avanços de 

forma a garantir uma rota tecnológica adequada.  
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2 - Análise do leite caprino in natura: 

• Caracterizar o leite caprino quanto às suas propriedades físico-químicas e físicas: 

sólidos totais, pH, acidez, gordura, índice crioscópico, densidade, tensão superficial 

e comportamento reológico; 

• Comparar estas propriedades com as do leite de vaca de forma a adequar melhor as 

etapas do processo proposto de produção do leite em pó.  

3 - Definição das condições de processo a serem empregadas na secagem do leite no leito 

de jorro:   

• Elaborar o planejamento experimental e executar os experimentos de secagem para 

definir as condições de processos relativas ao tipo de material inerte a ser 

empregado, a forma de alimentação da emulsão no leito e o tipo de processo tendo 

como variáveis respostas a eficiência de produção, umidade do pó e retenção de 

material no leito. 

4 – Análise do leite em pó produzido no secador de leito de jorro: 

• Caracterizar o leite de cabra em pó e reconstituído quanto às propriedades físicas, 

físico-químicas e comparar suas propriedades com as do leite de cabra 

industrializado. 

5 - Ensaios fluidodinâmicos e de estabilidade no secador leito de jorro em presença da 

emulsão do leite para o escalonamento da unidade de secagem:  

• Elaborar o planejamento experimental e executar os experimentos fluidodinâmicos 

para avaliar a interferência da emulsão nos parâmetros fluidodinâmicos do leito; 

• Avaliar a estabilidade do leito e capacidade de evaporação em função da vazão de 

leite alimentada. 

 

A presente tese de doutorado baseia-se nestas cinco etapas de trabalho, sendo que os 

Capítulos 3 e 4 abordam a etapa 1, apresentando os dados e os resultados obtidos na 

literatura. O Capítulo 5 descreve os materiais utilizados, a metodologia empregada para 

proposição, operação e avaliação da rota tecnológica em escala de laboratório. O Capítulo 6 

apresenta e analisa os resultados obtidos quanto a: caracterização do leite de cabra in 

natura; os ensaios preliminares, os de operação, os fluidodinâmicos e os de capacidade 

máxima do secador; a caracterização do produto obtido, ou seja, o leite de cabra em pó. O 
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Capítulo 7 resume as conclusões, propondo sugestões na continuação do trabalho visando a 

implementação da rota tecnológica proposta e desenvolvida.  
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3. Aspectos teóricos 

3.1 – Potencialidades para a produção de leite de cabra 

Haenlein (2004) enfatizou as três mais importantes aplicações do leite de cabra e 

seus produtos na nutrição humana: alimentar as populações famintas ou mal-nutridas em 

qualidade melhor que o leite de vaca; alimentar as pessoas que são alérgicas ao leite de 

vaca ou aquelas que sofrem de distúrbios gastrointestinais e, finalmente, suprir as 

necessidades gastronômicas de consumidores mais requintados. Torna-se, então, 

necessárico caracterizar o leite de cabra in natura, comparando-o com outros tipos de leite, 

não somente para entender suas vantagens em relação ao leite de vaca, mas também para 

diferenciar estes dois tipos de leite em termos do processo de manufatura de seus produtos. 

 
3.1.1 – Valor nutritivo segundo sua composição química  

O leite em si pode ser descrito como uma emulsão diluída consistindo de uma fase 

dispersa (óleo/gordura) e uma fase aquosa contínua (soro), uma suspensão coloidal formada 

de proteínas, ou mesmo uma solução de lactose, proteína solúvel, minerais, vitaminas e 

outros demais componentes. Walstra et al. (1999) interligaram estas definições com as 

diferentes configurações do leite visualizadas sob as lentes do microscópio. Com uma baixa 

ampliação, o leite pode ser visto como um líquido uniforme e túrbido, caracterizando uma 

emulsão diluída. Aumentando para mil vezes a magnitude das lentes, gotas esféricas de 

gorduras (glóbulos) aparecem flutuando em um líquido túrbido (plasma), caracterizando os 

glóbulos de gordura como a fase dispersa da emulsão. A uma magnitude maior que dez mil 

vezes, pode-se ver claramente o plasma, que é composto por partículas de proteína (micelas 

de caseína) dispersas em um líquido opalescente (soro). Este soro é um colóide contendo 

proteínas globulares e lipoproteínas em suspensão. 

Embora a composição química do leite dependa de diversos fatores, tais como a 

raça do animal, seu estado de lactação, sua alimentação, suas diferenças individuais, as 

condições climáticas e geográficas de sua criação entre outros, pode-se obter valores 

médios representativos da composição química de um tipo de leite com base em uma série 

de dados compilados da literatura. A Tabela 3.1 apresenta estes dados para três diferentes 

tipos de leite, o caprino, o bovino e o humano. Estes valores são médias estatísticas obtidas 

utilizando 15 séries de dados para o leite de cabra (Lythgoe 1940, Webb and Johnson 1965, 
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Jenness 1980, Sawaya et al. 1984, Guo et al. 2001, Haenlein 2002, FSA 2002, Maree 2003, 

St-Gelais et al. 2003, Pereira et al. 2005, Oliveira et al. 2005, Costa et al. 2007, Eddleman 

2007, OGMPA 2008), 7 séries de dados para o leite de vaca (Webb and Johnson 1965, 

Walstra et al. 1999, Haenlein 2002, FSA 2002, Maree 2003, Eddleman 2007, OGMPA 

2008 ), e 5 séries de dados para o leite humano (Webb and Johnson 1965, Haenlein 2002, 

Maree 2003, Eddleman 2007, Thompkinson and Kharb 2007). Para cada um dos valores 

médios obtidos, computou-se um intervalo de 95% de confiança para o cálculo do erro 

correspondente ao uso desta média como valor representativo. Este erro é apresentado em 

parênteses na Tabela 3.1.  

 
Tabela 3.1 – Valores médios para a composição química de três espécies de leite. 

(Medeiros et al. 2009). 

Constituintes (% mássica) Caprino Bovino Humano 
Água 87,1 (± 1,7) 87,5 (± 0,3) 87,6 (± 0,4) 

Proteínas 
    caseína 
           αs1-caseína 
           αs2-caseína 
            β-caseína 
            κ-caseína 
     soro (proteíco) 

3,5 (± 0,3) 
         2,3 

0,3 
0,5 
1,1 
0,3 

        0,7 

3,1 (± 0,1) 
     2,6 

1,2 
0,1 
0,9 
0,4 

     0,5 

1,3 (± 0,6) 
    0,4 

N/A* 
N/A* 
0,06 

N/A* 
    0,7 

Gorduras (Lipídios)  
  (% massa total de 
gorduras) 
    saturadas  
    monoinsaturadas  
    poliinsaturadas  

3,9 (± 0,8) 
 

66,0 
27,4 
4,5 

3,7 (± 0,2) 
 

60,8 
33,5 
4,0 

3,8 (± 0,1) 
 

46,3 
38,7 
10,8 

Carboidratos (lactose) 4,5 (± 0,3) 4,8 (± 0,1) 7,0 (± 0,03) 
Cinzas  0,7 (± 0,1) 0,7 (± 0,2) 0,21 (± 0,0) 
*N/A – não avaliado. 

Como pode ser comprovado nessa tabela, o conteúdo de gorduras (lipídios) é 

estatisticamente o mesmo para as três espécies de leite, sendo a dispersão dos dados 

(margem de erro) maior para o leite caprino devido à sazonalidade, provavelmente, 

associada à sua produção doméstica. Este resultado parece contraditório no que tange às 

vantagens, apontadas na literatura e confirmadas por especialistas, deste tipo de leite. 

Entretanto, deve existir uma diferença na composição destes lipídios nos diferentes tipos de 
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leite. Ressalte-se que os lipídios basicamente regulam os produtos lácteos, contribuindo, 

não só para o seu sabor, mas também para estabelecer o preço do leite no mercado em 

função da sua concentração. À temperatura ambiente, os lipídios encontram-se no leite em 

sua fase sólida e, portanto, são denominados gorduras. Em sua grande maioria (98%), estes 

lipídios pertencem a classe dos triglicerídeos ou triacilglicerídeos (TAG), que 

correspondem aos triésteres de glicerol com ácidos graxos.  

Esses ácidos graxos, compostos por um grupo carboxila ligado a uma cadeia de 

hidrocarbonetos saturada ou insaturada, são classificados segundo o número de átomos de 

carbono em sua cadeia. Um ácido graxo de cadeia curta possui 4 (C4 = ácido butanóico ou 

ácido butírico), 6 (C6 = ácido hexanóico ou ácido capróico), 8 (C8 = ácido octanóico ou 

ácido caprílico), ou 10 (C10 = ácido decanóico ou ácido cáprico) átomos de carbono em 

sua cadeia de hidrocarbonetos; um ácido graxo de cadeia média (ou um triglicérico de 

cadeia média) possui cerca de 6, 8, 10 ou 12 (C12 = ácido duodecanóico ou ácido láurico) 

átomos de carbono em sua cadeia. Os ácidos graxos de cadeia longa, AGCL (com mais de 

12 átomos de carbono em sua cadeia de hidrocarbonetos) mais comuns na constituição dos 

diferentes tipos de leite são: tetradecanóico ou merístico (C14), hexadecanóico ou palmítico 

(C16), octadecanóico ou esteárico (C18), eicosanóico ou araquidônico (C20), ou os 

insaturados (C14:1 = miristoleico; C16:1 = palmitoleico; C18:1 = oleico; C18:2 = linoleico; 

C18:3 = linolênico, ou C20:4 = arquidônico).  

Os triglicéricos formados de ácidos graxos com longa cadeia (TCL) requerem uma 

quantidade maior de ácidos biliares e mais etapas na digestão para serem emulsionados e 

hidrolizados a ácidos graxos e monoglicéricos, os quais são dissolvidos em micelas 

tornando-se aptos para serem absorvidos pelas células epitelias do intestino. Nestas células, 

estes compostos são reagrupados e envelopados por uma camada de proteínas, formando os 

quilomícrons. Estes são transferidos para os vasos linfáticos e, em seguida, para os vasos 

sangüíneos, onde alcançam as células gordurosas (adipócitos), sendo, então, armazenados. 

Por outro lado, desde que os triglicéricos formados de cadeia média (TCM) são moléculas 

menores e mais solúveis em água, eles são facilmente hidrolizados a AGCM e glicerol e 

rapidamente absorvidos pelas células intestinais. Nestas células, os AGCM ligam-se à 

albumina e atingem a circulação portal, seguindo diretamente para o fígado. Neste, tornam-

se uma fonte rápida de energia, pois podem ser rapidamente degradados por oxidação na 
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mitocôndria. Isto explica, simplificada e sucintamente, como os TCL contribuem para a 

armazenagem de gordura no corpo e como os TCM contribuem para uma fonte de energia 

mais saudável ao corpo humano. Detalhes desses mecanismos descritos podem ser obtidos 

na literatura (Odle 1997).  

Do exposto, torna-se imprescindível na identificação do valor nutricional do leite 

quantificar estes diferentes tipos de ácidos graxos. Na Figura 3.1, apresenta-se a 

concentração dos diferentes ácidos graxos (% em massa por total de gordura) nos diferentes 

tipos de leite analisados (caprino, bovino, humano). Com base nestes dados, o leite de cabra 

possui o mais alto conteúdo de TCM (17,6 % do total de gordura), confirmando assim sua 

habilidade metabólica de suprir energia ao corpo humano, maior do que a de armazenar 

gorduras em células adiposas. Adicionalmente, estudos em andamento vêem identificando 

o efeito benéfico do leite de cabra no metabolismo do ferro e do cobre em animais com a 

sindrome de má absorção de nutrientes (Barrionuevo et al. 2002).  
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Figura 3.1 – Concentração dos principais ácidos graxos nos três tipos de leite analisados. 

(Medeiros et al. 2009). 

 

Desta forma, constata-se, então, que o leite caprino é mais digestivo e menos 

alergizante que o leite bovino, apresentando um potencial uso como medicamento no 

tratamento de desordens clínicas como a síndrome de má absorção, na alimentação de 

bebês prematuros e de crianças mal nutridas, entre outros.  
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Sabendo ainda que a gordura no leite encontra-se basicamente na forma de glóbulos, 

o tamanho e estrutura destes glóbulos devem também afetar as propriedades e o valor 

nutricional dos diferentes tipos de leite. Como demonstrado na literatura (Walstra et al. 

1999, Vignolles et al. 2007), estes glóbulos de gordura no leite encontram-se encapsulados 

por uma fina membrana, composta de diversas substâncias com caráter emulsificante, 

particularmente fosfolipídeos, lipoproteínas e colesterol, e contribuem para a distribuição 

uniforme dos glóbulos de gordura na fase aquosa. Esta membrana protege os lipídios contra 

as enzimas lipolíticas e evita a sua agregação e coalescência. Durante a homogeneização do 

leite, esta membrana é recombinada, absorvendo camadas contendo caseína e soro protéico, 

para reduzir a tensão superficial da emulsão de leite. Ressaltando-se que os dados do 

diâmetro de Sauter (d32) dos glóbulos de gordura, apresentados na Tabela 3.2, referem-se 

aos três tipos de leite in nature (sem qualquer processamento industrial), confirma-se que o 

leite caprino possui o menor tamanho médio dos glóbulos gordurosos. Isto significa que 

este leite contém uma proporção maior de glóbulos menores de gordura que a existente no 

leite bovino ou humano, o que explica a ausência aparente da aglutinação no leite caprino 

frio e sua taxa mais lenta de formação da nata. Os glóbulos menores de gordura dispersam 

melhor na fase aquosa, resultando em uma emulsão mais uniforme. Tais propriedades 

devem contribuir na melhor digestibilidade do leite caprino pelo ser humano, embora 

existam algumas controvérsias sobre isto devido à falta de conhecimento. Ressalte-se ainda 

que, sendo as gorduras substâncias lubrificantes (comprovado pelo gosto cremoso e tato 

untoso), seu conteúdo, composição e tamanho dos seus glóbulos devem influenciar também 

as propriedades do leite, especialmente a sua viscosidade.  

 
Tabela 3.2 Valor médio do diâmetro de Sauter e a faixa de tamanho usual dos glóbulos de 

gordura para os três tipos de leite analisados. (Medeiros et al. 2009). 

Tipo de leite d32 (µµµµm) Faixa de tamanho (µµµµm)  
Caprino1 2,76 ± 0,07 0,73 a 8,58 
Bovino1 3,51 ± 0,08 0,92 a 15,75 
Humano2 
   maduro ( > 45 dias pós-parto) 
   transicional (2 a 5 dias pós-parto) 
   colostro (≤ 48 h pós-parto) 

 
3,5 ± 0,1 
1,5 ± 0,1 
4,3 ± 0,9 

 
 

N/A* 

*N/A – não avaliado. 
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Uma outra importante diferença existente entre o leite caprino e bovino é o 

conteúdo de suas proteínas. Como conhecido na literatura (Walstra et al. 1999), as proteínas 

são cadeias moleculares de aminoácidos conectadas por ligações peptídicas. A estrutura de 

uma molécula de proteína pode variar entre um simples filamento mais ou menos longo a 

uma forma globular complexa, firmemente enrolada e compactada. Há duas grandes 

categorias de proteína no leite, a família da caseína e a do soro. A primeira, contendo alta 

concentração de fósforo, precipita em pH = 4,6 a 20°C, sendo esta condição a base do 

processo de fabricação do queijo. O seu alto teor de fósforo assegura a sua associação com 

cálcio, mantendo uma alta concentração deste mineral no leite. O soro proteíco não contém 

fósforo, permanecendo, portanto, na solução de leite mesmo em pH = 4,6.  

Retornando a Tabela 3.1, pode-se observar que a família da caseína engloba             

αs1-caseína, αs2-caseína, β-caseína e κ-caseína, as quais existem no leite, usualmente, sob a 

forma de micelas. Estas 4 proteínas estão presentes no leite caprino e no leite bovino mas 

em níveis diferentes. A concentração da αs1-caseína é mais alta no leite bovino, enquanto a 

da αs2-caseína e a da β-caseína são mais elevadas no leite caprino. A concentração da κ-

caseína não difere estatisticamente entre estes dois tipos de leite. Jenness (1980), tendo 

analisado as diferenças básicas entre as micelas de caseína nestes dois tipos de leite, pôde 

concluir que as do leite de cabra sedimentam a taxas mais baixas devido ao seu menor 

tamanho, baixa estabilidade térmica, alta solubilização da β-caseína, baixa solvatação e 

maior concentração de Ca e P. Este autor atribuiu tais diferenças ao baixo teor da αs1-

caseína no leite de cabra e a uma coalhada mais suave e friável, obtida após a acidificação 

deste leite. Suas conclusões indicam que uma coalhada suave e friável pode vir a facilitar o 

processo digestivo deste leite. Dados obtidos por St-Gelais et al. (2003) comprovam tais 

propriedades da coalhada do leite de cabra e as associam às concentrações das diferentes 

caseínas existentes neste leite. Experimentos utilizando animais mostram que o leite de 

cabra com conteúdo nulo de αs1-caseína é menos alérgico do que aquele que contém este 

tipo de caseína (Haenlein 2004). Consequentemente, o leite caprino pode ser indicado como 

uma opção alternativa para as pessoas que produzem anticorpos contra as proteínas do leite 

bovino. Entretanto, deve-se testar o leite de cabra no indivíduo alérgico ao leite de vaca, 

antes de considerar esse leite um alimento alternativo viável. 
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Uma das mais importantes contribuições do leite à nutrição humana é como fonte de 

cálcio (Ca) e fósforo (P). O conteúdo destes dois elementos no leite caprino é, geralmente, 

maior do que o existente no leite bovino. Em média, têm-se 134 mg de Ca e 110 mg de P in 

100 mL do leite de cabra, comparado a 121 mg de Ca e 70 mg de P em 100 mL do leite de 

vaca, confirmando assim o valor nutritivo do leite caprino como fonte destes dois 

elementos. 

Como comprovado pelos dados de literatura apresentados e discutidos sobre a 

composição química do leite caprino, bovino e humano, pode-se afirmar que o leite caprino 

é um alimento de alto interesse nutricional, fornecendo proteínas, gorduras, carboidratos, 

vitaminas e minerais de alta qualidade. Para a nutrição humana, o leite caprino apresenta 

uma digestibilidade superior à do leite bovino devido à composição de sua gordura (mais 

alta concentração de ácidos graxos com cadeia de hidrocarbonetos média), ao seu teor 

reduzido de αs1-caseína, e, possivelmente, à mais alta concentração de glóbulos de gordura 

com menor tamanho.   

  
3.1.2 – Valor econômico segundo o cenário da atividade caprina 

Atualmente, ambos, a produção e o processamento do leite de cabra, representam 

uma atividade econômica que vem crescendo e ganhando importância no mercado mundial, 

uma vez que este leite é de interesse nutricional, fonte de proteína, gordura, carboidratos e 

vitaminas de alta qualidade, além de outros minerais de importância, como ferro, cálcio e 

fósforo, etc (como detalhado no item 3.1.1). Paralelo à produção deste leite, outro relevante 

setor desta economia emergente é a produção de carne, pelos e fibras. 

As cabras foram os primeiros animais a serem domesticados e, devido à sua própria 

natureza, elas podem ser criadas em pequenos rebanhos, mantido por indivíduos como 

forma de sustento ou mesmo como hobby. Apesar de ser uma economia doméstica, as 

cabras têm sido fonte de importante sustento e sobrevivência para pessoas e países durante 

diversas crises econômicas, como reportado na literatura (Haenlein, 1996). Embora persista 

em alguns países a denominação da cabra como “a vaca do pobre”, há no contexto atual 

uma crescente consciência que os produtos do leite de cabra não são somente usados para 

suplantar a fome e inanição de populações pobres, mas também são usados por populações 

de elite como alimento nutriente e de gosto refinado (Haenlein, 1996). Trabalhos recentes 
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confirmam a viabilidade econômica de investir em agro-negócios envolvendo laticínios de 

leite de cabra tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento (Harris e 

Springer 1992, Rubino e Haenlein 1997, Perosa et al. 1999, Stoney e Francis 2001, 

Holanda Jr. et al. 2006). O aumento, não só na pesquisa, mas também no número de 

cabeças de caprinos e na produção de leite de cabra durante estes últimos anos, comprova a 

mudança de status e de interesse da atividade caprina (ver Medeiros et al. 2009). 

De acordo com os dados estatísticos (FAO 2006), embora a China tenha o maior 

rebanho caprino do mundo (199 milhões de cabeças em 2006, representando 24% de todo o 

rebanho mundial), é a Índia que retém a maior produção de leite de cabra do mundo (3,8 

milhões de toneladas métricas em 2006, representando 27,6% da produção mundial). Neste 

contexto, o Brasil tem o maior rebanho caprino e a maior produção de leite de cabra da 

América do Sul. Em 2006, o Brasil se mantinha na 15ª posição mundial em termos de 

cabeças de caprinos (10,4 milhões de cabeças) e na 18ª posição mundial no que se refere à 

produção de leite de cabra (135000 toneladas métricas). 

Como comprovado por Medeiros et al. (2009), os sistemas de produção 

concernentes a caprinos buscam a qualidade e/ou quantidade. Os países desenvolvidos, 

responsáveis por 3% do rebanho caprino mundial e por 19,5% da produção de leite, 

investem principalmente na qualidade do produto, desenvolvendo uma cadeia de produção 

de leite de cabra bem organizada uma vez que seus consumidores exigem produtos cada 

vez mais sofisticados. Exemplo típico é a França, cujo o setor caprino de lacticínios se 

encontra bem desenvolvido e organizado em cooperativas e indústrias desde 1950, e que, 

até o momento, continua liderando a produção mundial de queijo caprino. Nos Estados 

Unidos e Canadá, o leite de cabra é um nicho de mercado, o qual começou a despontar e a 

crescer nos anos de 1980. Um outro país desenvolvido com um setor caprino bem 

organizado, embora pequeno, é a Nova Zelândia. A Cooperativa Lacticínio Caprino Nova 

Zelândia Ltda., que se baseia no sistema cooperativo dos próprios fazendeiros, concentra 

nos produtos de leite de cabra nutricionais para crianças e recém-nascidos, no leite de cabra 

UHT (ultra alta temperatura) e no leite de cabra integral em pó. Processando sazonalmente 

o leite de cabra (basicamente de agosto a março), esta cooperativa é capaz de exportar seus 

produtos para outros países, como Formosa (República da China).  
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Nos países em desenvolvimento, os sistemas de produção concernentes a caprinos 

tendam a buscar quantidade, isto é, o máximo na produção de leite de cabra para nutrir sua 

população carente. Entretanto, alguns destes países em desenvolvimento buscam também e 

conjuntamente a qualidade, melhorando a sua tecnologia e a raça genética de seu rebanho e 

visando assim aumentar a produção de leite e o investimento neste setor. Exemplo típico é 

o do México que aumentou sua produção de leite em 17% entre 2001 a 2006, suplantando a 

produção do Brasil, sem aumentar o número de cabeças do seu rebanho caprino (FAO 

2006). 

Atipicamente, o Brasil apresenta dois diferentes sistemas de criação de cabras para a 

produção de leite: o intensivo com confinamento do rebanho, geralmente usado nos países 

desenvolvidos, e o extensivo, comumente usado nos países em desenvolvimento.  

O primeiro sistema caracteriza por áreas de criação do rebanho pequenas e restritas 

(geralmente perto de centros urbanos ou regiões metropolitanas), por caprinos de raça pura 

ou cruzada (Alpina, Saanen, Toggenburg, Anglo-nubiano, Bhuj, Boer, etc.), por um 

controle da alimentação do rebanho em pastos cultivados (capim especial, resto de 

cultivares como feijão e milho) e com o uso de ração suplementar a base de proteínas, e, 

finalmente, pelas medidas sanitárias, que englobam, entre outros, a vacinação do rebanho e 

o controle de parasitas. Este sistema é encontrado no sudeste do país, que retém 2,5% do 

rebanho brasileiro de caprinos (IBGE 2006) e onde se localiza um setor industrial de 

lacticínios bem estruturado, que coleta e processa o leite de cabra por UHT, fornecendo 

regularmente os produtos de leite de cabra aos mercados brasileiros. A maior empresa de 

lacticínios caprinos desta região é a Celles Cordeiro Agro-indústria Ltda., CCA, localizada 

no Rio de Janeiro, conforme visto na Tabela 3.3. Embora seja de capital privado, esta 

indústria é associada a universidades, centros de pesquisa e cooperativas. Desde 1995, 

quando foi fundada, esta empresa importa, basicamente da Holanda, 60 a 70 toneladas de 

leite de cabra em pó por ano para processar e comercializar continuamente os seus 

produtos. Recentemente, em 2008, esta companhia começou a reduzir esta importação e 

contratar fábricas de lacticínios brasileiras para secar e pulverizar o seu próprio leite de 

cabra (Villar 2008).  
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Tabela 3.3 – Informação sobre indústrias e cooperativas de produtos lácteos caprinos – ano 

2007. (Medeiros et al. 2009).  

Empresa - País Volume 
processado 

(L/ano) 

Produtos Preço de venda 
leite caprino/leite 

bovino 

SOIGNON - 
França 

1,4×108 diferentes tipos de 
queijo 

1,4 – 1,5 

Amalthea van Dijk - 
Holanda  

2,5×107 diferentes tipos de 
queijo, iogurte 

 

ANGULO - 
Espanha 

1,8×107 diferentes tipos de 
queijo 

1,4 –1,7 

St. Helens Farm - 
Reino Unido 

6×106 leite fresco, iogurte 
probiotico, queijo, 
manteiga, creme 

 

MEYENBERG - 
Estados Unidos 

3,6×106 leite fresco integral, 
leite desnatado, leite 
evaporado e  leite em 

pó; manteiga; 
queijos 

 

CAPRILAT - 
CCA Ltda. Brasil 

1,6×106 leite UHT integral e 
leite desnatado;  leite 
em pó instantâneo e 

regular 
Governo estadual da 
Paraíba - Brasil 

5,3×106 leite pasteurizado 
para programa 
institucional 

Cooperativas 
associadas ao 
Governo estadual do 
RN - Brasil 

3,6×106 leite pasteurizado 
para programa 
institucional 

2,0 – 2,6 

 
 

O segundo sistema de criação de cabras, denominado extensivo, encontra-se na 

região do nordeste, a qual é responsável por 92,4% do rebanho caprino no Brasil (IBGE 

2006). As características básicas deste sistema produtivo são: largas áreas de criação sem 

cercas para delimitação do rebanho (com evidentes perdas de cabeças); raças nativas, tais 

como Moxotó, Canindé, Marota, Repartida, ou animais sem uma raça específica; uso de 

pasto e alimentação nativa (caatinga) sem a suplementação necessária (exceto nos períodos 

árduos da seca); pouco higiene e saneamento. Programas sociais governamentais ou estatais 

têm fornecido suporte aos produtores de cabra no nordeste, como forma de melhorar suas 
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vidas e de ajudar as famílias a sobreviver. Desde o ano de 1995, os governos estatais do 

nordeste têm investido especificamente em programas sociais para aumentar a produção de 

leite para as crianças carentes, mal-nutridos, mulheres grávidas e famílias indigentes. 

Devido a este incentivo e ao fato da produção de leite de cabra ser uma atividade doméstica 

desenvolvida em pequenas fazendas, seus produtores, para se organizarem, criaram 

cooperativas e/ou associações rurais. Este tipo de organização consolidou primeiro no 

estado do Rio Grande do Norte, onde foram criadas as cooperativas em 1995. Desde então, 

especialistas, pesquisadores e consultores de universidades, centros de pesquisa e 

instituições públicas encontram-se engajados em projetos, visando orientar estes produtores 

pioneiros na busca de técnicas e métodos mais atuais, não só para criar saudável e 

sanitariamente o seu rebanho caprino, mas também para preservar, pasteurizar e processar 

sua produção de leite de forma a ser utilizada pela indústria local. Portanto, o Estado do Rio 

Grande do Norte (RN) tem estruturado seu agro-negócio neste setor, investindo na cadeia 

de produção caprina, chegando a produzir, em 2006, cerca de 2,3 milhões de litros de leite 

fresco de cabra (IBGE 2006). Este número deve chegar a 2,4 milhões de litros se for 

adicionada a produção informal do leite de cabra no RN. Desta produção registrada em 

2006, 2,1 milhões de litros de leite, vindo das 46 municipalidades participantes do 

programa institucional do leite de cabra para alimentar crianças carentes, foram 

pasteurizados em cinco fábricas de lacticínios provenientes deste programa governamental. 

Observa-se, que este agro-negócio no setor caprino vem prosperando com relativo sucesso 

mediante ao suporte institucional do Estado do RN. De 1995 a 2006, houve, no RN, um 

aumento no rebanho caprino de 26%, enquanto, na produção do leite de cabra de 90%. Em 

2007, a produção do leite de cabra no RN continuou crescendo (crescimento de 70% 

quando comparada a de 2006, como demonstrado por Medeiros et al. 2009). Entretanto, 

atualmente, o limite imposto pelo sistema de cotas aos produtores na venda do seu leite de 

cabra ao governo do RN começa a ameaçar o crescimento desta produção, 

conseqüentemente, faz-se necessário e urgente achar uma opção viável para o volume de 

leite de cabra excedente ao das cotas estabelecidas pelo governo do RN. O uso viável deste 

excedente impedirá a perda deste agro-negócio de grande importância na região, orientado 

socialmente para ajudar a população e que, até então, tem sido bem sucedido.  
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Seguindo essa experiência, os produtores caprinos do Estado da Paraíba iniciaram 

sua organização em cooperativas contando também com o suporte do governo estadual e, 

em três anos, conseguiram suplantar a produção de leite de cabra do Estado do RN, como 

pode ser confirmado na Tabela 3.3. 

Com esta breve exposição, pode-se conhecer o local da atividade caprina no estado 

do RN e identificar suas boas perspectivas de investimento, principalmente, na produção de 

leite. É então importante especificar claramente as necessidades básicas e os objetivos dos 

produtores de leite de cabra do RN. 

 
3.1.3 Aspectos econômicos e as necessidades das cooperativas do RN 

Para identificar o aspecto econômico da atividade caprina no nordeste do Brasil, 

basicamente no Estado do RN, análises de investimento e custos de unidades produtoras de 

leite caprino foram desenvolvidas. A Tabela 3.4 apresenta um resumo de algumas destas 

análises baseadas em coeficientes técnicos de eficiência: 

 
Caso 1 – desenvolvido em 2003 (Pereira 2003) com base em dados coletados 

durante 5 meses em uma fazenda localizada no RN; 

 

Case 2 - desenvolvido em 2006 (Holanda Jr. et al. 2006) com base em dados 

coletados por agencias governamentais no Estado do RN durante um ano; 

 

Caso 3 – desenvolvido em 2007 (Santos Jr. et al. 2008) com base em dados 

coletados em 19 fazendas no sudeste do Brasil (Rio de Janeiro e Minas Gerais). 

Santos Jr. et al. (2008) dividiram seus dados em cinco grandes grupos de acordo 

com a quantidade de produção de leite. Os valores apresentados na Tabela 3.4 são 

médias relativas ao grupo cuja produção de leite situou entre 30 a 50 litros diários.  
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Tabela 3.4 – Custo da produção unitária do leite de cabra em fazendas localizadas em dois 

Estados do Brasil (RN e RJ), com os valores expressos em reais (Medeiros et al, 2009). 

Especificação Caso 1 
(Pereira, 2003) 

Caso 2 
(Holanda et al., 2006) 

Caso 3 
(Santos Jr. et al., 2008) 

Produção para venda  (L/dia) 51,71 14,11 36 
Itens de orçamento R$/L R$/L R$/L 
1. Renda Bruta 0,76 1,23 1,64 
                Leite 0,73 1,00 1,32 
               Outros 0,03 0,23 0,32 
2. Custo operacional efetivo 0,70 0,45 1,15 
3. Custo operacional total 0,92 0,99 1,93 
4. Custo total 1,18 1,18 2,48 
Indicadores de resultados R$/L R$/L R$/L 
Margem bruta (=1-2) 0,06 0,78 0,49 
Rendimento líquido (=1-3) -0,16 0,24 -0,29 
Lucro (=1-4) -0,42 0,05 -0,46 
Informações adicionais Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Período analisado fevereiro-junho 

2003 
ano de 2006 ano de 2008 

Características do rebanho Não estável Estável Estável 
Número de cabeças 261 33 44 
      Reprodutores 4 1 2 
      Fêmeas em idade reprodutiva                           185 26 25 
      Animais em lactação 85 16 20 
Capital estável/volume de leite 
produzido no ano (R$/L) 

 
5,25 

 
4,06 

 
9,60 

 

 
Nessas análises, considerou-se que não há venda ou compra de animais (número de 

cabeças no rebanho suposto fixo) e, portanto, calculou-se somente o custo de manutenção 

do rebanho (não houve despesas adicionais na compra de cabeças ou ganhos na venda). 

Durante o período analisado, os custos rendáveis (renda bruta) incluíram aqueles obtidos 

pela venda do leite e de produtos secundários (fertilizantes, animais, etc.). O custo 

operacional efetivo representou as despesas diretas gastas pelos produtores (salários dos 

empregados, despesas com o pasto e alimentos dos animais, com vacinação e 

medicamentos, com manutenção do pasto, equipamentos, estábulo e demais construções 

referentes à criação caprina, com energia, água, combustível e transporte, com assistência 

técnica e administrativa, entre outros). No Estado do RN, estas despesas estão isentas de 

impostos e tarifas governamentais de acordo com a regulamentação estadual, portanto estes 

impostos só foram incluídos no caso 3 (isenção nos casos 1 e 2). Além disso, no sudeste 
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brasileiro, houve despesas com inseminação artificial que também foram incluídas no custo 

operacional efetivo para o caso 3. O custo operacional total foi determinado pela adição ao 

custo operacional efetivo do custo do trabalho familiar e tarefas diárias e/ou da depreciação 

dos animais, equipamentos e construções. A analise desenvolvida em 2003, caso 1, excluiu 

o custo do trabalho familiar, entretanto os casos 2 e 3 levaram em consideração estes 

custos. O custo total envolveu o custo operacional total adicionado a remuneração do 

capital fixo de investimento e do capital de giro ou circulante. Esta remuneração do capital 

foi calculada com base nos juros e correções monetárias da poupança.  

Para facilitar a comparação entre os três casos, todos os custos foram divididos pela 

quantidade de leite vendido no período analisado em cada um dos casos, visando assim 

estimar o custo unitário da produção de leite caprino (R$/litro). 

A margem bruta (renda bruta – custo operacional efetivo), a qual reflete o resultado 

econômico a curto prazo e pela qual os produtores avaliam o sucesso do agro-negócio, é 

positiva em todos os três casos analisados na Tabela 3.4, ressaltando que no caso 2 

(produtores menores) obtém-se o mais alto valor. A receita líquida (renda bruta – custo 

operacional total) reflete o resultado econômico a longo prazo e, quando negativa, como no 

caso 1 e 3, demonstra que o agro-negócio é economicamente inviável, particularmente para 

aqueles produtores que dependem dos ganhos desta agro-atividade para sobreviver. Estes 

produtores, após um período mais longo, tornam-se incapazes de manter os investimentos 

necessários a esta atividade, a menos que eles consigam aumentar o preço do seu produto 

no mercado, como por exemplo agregando valor a este produto. No caso 1, se o preço do 

produto final fosse aumentado de 45%, a receita líquida tornaria positiva (= 1.103). Mesmo 

no sudeste brasileiro, onde a produção de caprinos é consolidada, a margem líquida deste 

agro-negócio é negativa (somente duas das seis fazendas analisadas no caso 3 apresentaram 

uma receita líquida positiva). O lucro (renda bruta - custo total) mostra a estabilidade 

financeira da atividade econômica. Quando este lucro é negativo, mas a margem bruta 

positiva (como nos casos 1 e 3), os produtores ainda podem produzir leite de cabra durante 

um curto período com uma crescente descapitalização. Não só para os casos 1 e 3, mas 

também para o caso 2, a atividade de produção de leite de cabra resulta, a longo prazo, em 

uma rentabilidade nula ou insuficiente.  
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Estes resultados reforçam a necessidade urgente de pesquisar e obter opções para 

aumentar o lucro da atividade de produção de leite de cabra, o qual já se encontra bem 

estruturada, na forma de cooperativas, no Estado do RN. Além disso, estes resultados 

apontam que o agregar valor ao leite de cabra in natura pode ser uma possível opção para 

evitar a extinção deste agro-negócio (bem sucedido a curto prazo). Focando nos produtos 

lácteos caprinos, pode-se constatar que qualquer sub-produto informal (como queijos, 

iogurtes ou sorvetes caseiros, ou mesmos cosméticos domésticos) apresentará oscilações no 

mercado devido ao consumidor. Estas oscilações comprometem este agro-negócio a longo 

prazo. Por outro lado, um produto intermediário com valor agregado para a indústria 

alimentícia fornecerá um mercado consumidor estável a longo prazo.  

O leite de cabra em pó atende ao requisito de um produto necessário e indispensável 

ao setor industrial, destacando aqui o alto interesse nutricional deste produto e as suas 

propícias oportunidades de atender mercados tanto institucionais, industriais, como 

comerciais. Primeiro, devido a sazonalidade da produção do leite in natura, os programas 

sociais governamentais, a indústria alimentícia e o mercado consumidor local deverão 

comprar este leite de cabra em pó, no mínimo, durante os dois meses do período seco da 

cabra. Por saber da importância deste período seco, no qual a cabra reproduz reparando e 

regenerando seu sistema mamário para a próxima lactação, pode-se assumir que há um 

período sazonal na produção do leite de cabra que aumenta a demanda do leite de cabra em 

pó no mercado consumidor. Em adição, além de outras aplicações industriais, o leite de 

cabra em pó pode ser usado como um ingrediente para comidas de recém-nascidos devido 

ao seu alto valor nutricional (discutido no item 3.1.1). Isto pode vir a se transformar em um 

futuro mercado a ser explorado pelas cooperativas do Estado do RN, com a produção do 

leite de cabra em pó. Outra opção também viável de ser explorada por estas cooperativas, 

quando da produção do leite de cabra em pó, é o seu transporte, depois de ser empacotado, 

para o centro industrial do sudeste brasileiro que demanda este tipo de produto. Como 

discutido anteriormente, a fábrica de lacticínios Celles Cordeiro Agroindustrial Ltda. 

(CCA) importa leite de cabra em pó para manter sua linha industrial de produtos caprinos. 

Desde que há a intenção de utilizar matéria-prima e subprodutos brasileiros por parte desta 

indústria, este seria outro possível mercado a ser explorado no consumo de parte da 

produção do leite de cabra em pó a ser obtida nas cooperativas do RN. Com base nos dados 
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reportados por Pereira (2003), a importação de leite de cabra em pó pela CCA atingiu 1,4 x 

106 litros em 2002. Isto representa mais do que 20% da produção de leite de cabra nas 

cooperativas do RN, portanto, este mercado consumidor poderá vir a ser viável, uma vez 

que o programa de leite do Governo do RN pode comprar cerca de 80% da produção de 

leite de cabra das cooperativas.  

Esta breve revisão dos aspectos e dados econômicos disponíveis para a atividade 

caprina de produção do leite mostram a capacidade potencial do mercado para absorver o 

produto em pó a ser desenvolvido nas cooperativas do RN, usando o excedente do leite de 

cabra. De acordo com Dubeuf (2007), depois de identificar o mercado e sua capacidade 

para adquirir o novo produto caprino, dois outros indicadores devem ser considerados antes 

mesmo de decidir investir no processo de produção. O primeiro indicador é o preço local do 

leite de cabra em comparação com o do leite de vaca e o segundo indicador é o aceitação do 

leite de cabra no mercado. A Tabela 3.3 mostra que, no Brasil, o preço do leite de cabra 

fresco é o dobro (ou um pouco mais) do preço do leite de vaca fresco. Uma pesquisa nos 

supermercados brasileiros (via internet) mostra que o preço do leite de cabra em pó pode 

chegar a 3,5 vezes mais que o preço do leite de vaca em pó.   

Uma enquete on-line realizada pela Agripoint Consultoria Ltda. (Danes 2007), de 

novembro a dezembro de 2006, mostrou que os consumidores sentem-se limitados a 

comprar produtos caprinos e ovinos por hábitos culturais (30%), pela falta de propaganda 

destes produtos (27%), pelo preço (14%), pela qualidade (13%), ou por preconceitos (6%).  

Concluindo, pode-se afirmar que o atual cenário favorece a pesquisa e 

desenvolvimento de uma rota processual para a produção do leite de cabra em pó em agro-

cooperativas ou associações do Estado do RN. Com base nos dados da Tabela 3.4, pode-se 

ainda afirmar que esta rota deve apresentar custos baixos de investimento e de manutenção 

que aqueles decorrentes do processo convencional. 

 
3.2 – Propriedades e características básicas do leite em pó 

Para atender a uma vasta gama de utilização, o leite em pó pode apresentar 

diferentes propriedades e características, decorrentes do tipo de processamento e do 

controle das variáveis de operação da planta industrial. 
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Dentre os principais tipos de leite bovino em pó produzidos, destacam-se: o leite 

integral, contendo de 2,6 a 4,0 % de gordura e menos que 4% de água em sua composição e 

o leite desnatado, contendo um máximo de 1,5 % de gorduras e menos que 5 % de umidade 

em sua constituição. Uma vez que a maioria da gordura do leite de cabra é constituída de 

ácidos graxos de cadeia média que representam fonte de energia saudável, o principal tipo 

de leite caprino em pó produzido no mercado brasileiro (principalmente pela CCA 

Laticínios) é o leite integral (instantâneo ou não), contendo cerca de 3,2% de gorduras e 3 a 

2,5 % de umidade. No entanto, no mercado internacional, o laticínio holandês CBM B.V. 

apresenta, em sua cadeia de produtos caprinos, o leite de cabra em pó desnatado, que 

contém cerca de 1,5% de gorduras e 4% de umidade. 

O leite em pó integral é resultante do processamento industrial, no qual apenas o 

conteúdo de água da emulsão é eliminado. Portanto, neste tipo de leite, a gordura livre de 

ponto de fusão mais alto, atua como agente hidrofóbico na superfície das partículas, 

prejudicando a sua reconstituição em água às temperaturas inferiores a 45ºC. Para 

minimizar este efeito, pode-se, após a secagem do leite, efetuar um rápido resfriamento do 

pó até temperatura ambiente. Isto evita a liberação parcial da gordura. Outro método, 

bastante utilizado nas indústrias, é adicionar ao leite os agentes sulfactantes, que recobrem 

a superfície das partículas formando uma camada hidrofílica ou umidificante. Atualmente, 

a lecitina é o agente ativo natural mais usado e aceito na produção do leite em pó (Hahne, 

2001). A lecitina é uma substância que tem propriedades hidrofílicas e lipofílicas e pode ser 

utilizada para recobrir a superfície das partículas do leite em pó, servindo literalmente de 

ponte entre a gordura e a água e facilitando, assim, a dispersão do pó. A quantidade deste 

aditivo, permitida no processamento do leite, situa-se na faixa de 0,5 a 1,0 % do conteúdo 

de gordura presente na emulsão original. (Normas e diretrizes do Mercosul, Portaria nº 369, 

em 4 de setembro de 1997). O leite em pó instantâneo possui melhores características de 

reconstituição em água, sendo, por isso, considerado de melhor qualidade por parte dos 

consumidores mais exigentes. 

O leite em pó desnatado pode ser encontrado em sua forma comum ou instantânea, 

de acordo com o processo de fabricação, no qual são eliminadas a água e parte da gordura.  

O dimensionamento de equipamentos no processamento de alimentos, tais como os 

secadores, os quais envolvem operações de aquecimento, resfriamento, bombeamento, 
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aspersão e pulverização de materiais, exige dados precisos das propriedades físicas, fisico-

químicas e térmicas destes materiais, e de como estas propriedades se comportam com 

variações de temperatura, pressão, umidade e/ou concentração de sólidos durante as 

diversas etapas do processo. A falta de conhecimento dessas características pode levar à 

obtenção de um produto inadequado, gerando prejuízos que poderiam ser facilmente 

evitados. Além disso para modelar, simular, otimizar e controlar estas etapas de processo é 

indispensável o conhecimento dessas propriedades, tais como densidade, tensão superficial, 

comportamento reológico, condutividade térmica, difusividade térmica e mássica, calor 

específico, etc., em função das características dos materiais e das variáveis operacionais do 

processo.  

Baseado na importância destas propriedades, uma explanação sucinta de algumas 

destas propriedades se faz necessária.  

 

3.2.1 – Densidade  

A densidade de qualquer material é notariamente definida como sendo a razão de 

sua massa por seu volume. No entanto, particularmente para o leite em pó, que apresenta 

partículas (grânulos) com poros internos e que estas se interligam para formar os 

aglomerados, existem diversas medidas para o seu volume e, consequentemente, diferentes 

definições de sua densidade. Para evitar confusão na escolha do volume e na definição da 

densidade, utiliza-se aqui a mesma terminologia usada por Birchal (2003), a saber: 

� grânulo – partícula menor e individual (não ligada entre si); 

� aglomerado – partícula maior formada pela junção de dois ou mais grânulos; 

� partícula – refere-se indistintamente ao aglomerado ou ao grânulo livre (não 

ligado) presente no leite em pó;  

� poros internos da partícula – englobam tanto os poros entre os grânulos que 

formam o aglomerado e os existentes no interior dos grânulos; 

� poros externos formados entre partículas – referem-se ao espaço não preenchido 

pelas partículas de leite quando estas são depositadas ou estão contidas em um 

recipiente (este espaço vazio não engloba os poros internos da partícula). 

 
As definições de densidade apresentadas na Tabela 3.5 são aquelas identificadas e 

discutidas por Hahne (2001). 
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Tabela 3.5 – Definições de densidade para sistemas particulares porosos e coesivos. 

Denominação Definição Equação 

Densidade do sólido = 
ρs 

massa dos sólidos presentes na 
partícula (ms) por volume 
ocupado por estes sólidos (Vs) 

s

s
s V

m=ρ                        (3.1) 

Densidade da partícula 
= ρp 

massa dos sólidos presentes na 
partícula (ms) por volume real 
da partícula (Vp) = a soma do 
volume ocupado pelos sólidos 
(Vs) e do volume dos poros 
internos da partícula (Vpi), 
com: γ = Vpi/Vp = concentração 
volumétrica de poros na 
partícula 
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Densidade aparente do 
leito de partículas = ρap 

massa das partículas contidas 
em um determinado recipiente 
pelo volume do leito formado 
por esta massa, Vleito, com ε = 
porosidade do leito = volume 
total dos poros formados entre 
as partículas por volume total 
do leito 
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A determinação destas três densidades, ρs, ρp e ρap, é de importância para a 

caracterização do leite em pó. A primeira densidade, ρs, fornece informações sobre a 

composição do leite; a segunda, ρp, condiz com os poros internos da partícula e a 

quantidade de ar incluso.  

O valor da densidade aparente do leito de partículas, ρap, está relacionado com o 

empacotamento do leito (porosidade). Se o leito de partículas for compactado, chegando ao 

seu volume mínimo, tem-se o valor máximo desta densidade aparente,  ρap-max. Se o leito de 

partículas estiver no seu empacotamento livre, tem-se o valor mínimo desta densidade 

aparente, ρap-min. Geldart (1986) propõe, como medida de magnitude das forças de coesão 

entre partículas, o número de Hausner (HR), o qual representa a razão entre ρap-max e ρap-min. 

Como demonstrado pelo autor, altas forças coesivas entre partículas impedem que estas 

rolem ou deslizem umas sobre as outras, quando alimentadas lentamente na coluna 

(empacotamento livre). O não deslizamento destas partículas induz uma estrutura do leito 

mais aberta e, por conseguinte, um aumento em sua porosidade, com redução na ρap-min. 
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Esta estrutura mais aberta pode ser rompida facilmente pela vibração ou impacto mecânico, 

resultando em uma porosidade mais baixa nas condições de empacotamento máximo. Isto 

assegura altos valores do número de Hausner, HR, para materiais coesivos (HR > 1,3 tem-

se que as forças coesivas entre as partículas predominam em relação às forças interativas 

sólido-fluido). Portanto, HR é um dos parâmetros que mede indiretamente o grau de coesão 

das partículas e, consequentemente, a densidade aparente do leito de partícula se interliga 

ao  tipo de ligações existentes entre os aglomerados.  

 
3.2.2 – Comportamento reológico 

Reologia pode ser genericamente definida como o estudo da deformação e do 

escoamento da matéria ou ainda, o estudo da mobilidade dos fluidos. Para descrever o 

comportamento reológico de qualquer fluido, como por exemplo o leite, além de medidas 

da sua viscosidade, é necessário obter as curvas características da taxa de deformação 

sofrida pelo fluido em função da tensão de cisalhamento aplicada. A viscosidade representa 

a resistência do fluido ao escoamento e, como tal, é definida como a razão entre a tensão de 

cisalhamento aplicada e a taxa de deformação com que o fluido responde a sua tensão.  

Para fluidos Newtoniano, a determinação da viscosidade (µ) em função da 

temperatura é o suficiente para descrever a sua reologia, uma vez que µ é a constante de 

proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento aplicada (τik) e a taxa de deformação 

sofrida pelo fluido (duk/dxI), a saber: 

 

 

 

 

i

k
ik dx

duµτ =                          (3.4) 

 
 

A viscosidade de um fluido Newtoniano é independente do gradiente de velocidade, 

variando com a temperatura e a pressão exercida sobre o fluido; para líquidos, decresce 

exponencialmente com a temperatura e aumenta com a pressão (Cheftel e Cheftel, 1983). 
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 Segundo Bobbio e Bobbio (1992), nos fluidos Newtonianos, não há qualquer 

interação entre seus componentes, ocorrendo apenas efeitos de atrito mecânico cujos níveis 

energéticos aproximam-se do nível energético para a ruptura e a formação de pontes de 

hidrogênio num líquido, como é o caso de líquidos puros, soluções verdadeiramente 

diluídas e poucos sistemas coloidais. Entre os fluidos alimentícios que possuem 

comportamento Newtonianos, destacam-se bebidas destiladas, refrigerantes artificiais, leite 

in natura, soluções diluídas de sacarose e de vários sais e óleos. 

 Birchal et al. (2002) encontraram que a viscosidade da emulsão de leite alimentada 

no secador spray afeta a qualidade do produto, influenciando diretamente o tamanho das 

gotas formadas no atomizador e indiretamente a eficiência de secagem. Trindade (2004) 

comprovou que o comportamento reológico da suspensão pode vir a governar a escolha do 

melhor sistema de injeção da suspensão em secador de leito de jorro com inerte. 

Consequentemente, torna-se fundamental a determinação do comportamento reológico do 

leite de cabra.   

 
3.2.3 – Tensão superficial 

Define-se a tensão superficial σ de um líquido como o trabalho reversível por 

unidade de área, necessário para aumentar, em condições de temperatura e pressão 

constantes, a área ou extensão da superfície deste líquido. Assim, a tensão superficial pode 

ser equacionada como a derivada parcial da energia livre de Gibbs com relação à área da 

superfície, à temperatura e pressão constantes, a saber:  

 

                  
PTA

G

,










∂
∂=σ                                                                               (3.5) 

  

A tensão superficial varia de acordo com a natureza dos líquidos e se refere, 

geralmente, a tensão destes líquidos em contato com o ar ou com outra fase gasosa. 

Segundo Cheftel e Cheftel (1983), a diminuição da tensão superficial pode ser decorrente 

da presença de impurezas no líquido.  

Com efeito, a presença de substâncias, chamadas tensoativas, provoca a diminuição 

da tensão superficial do líquido, modificando a sua estrutura na superfície, devido 
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geralmente, à formação de uma camada monomolecular absorvida e orientada. Alguns 

agentes tensoativos encontram-se presentes naturalmente nos alimentos, podendo ser 

iônicos (sais biliares, fosfolipídios, etc) ou não iônicos (colesterol, saponinas); as 

propriedades superficiais das moléculas iônicas, dependem, sobretudo, de interações 

eletrostáticas e podem ser modificadas consideravelmente por eletrólitos e pH (Cheftel e 

Cheftel, 1983).  

O estudo da variação dessa propriedade com a temperatura para o leite in natura 

pode indicar a desnaturação do soro protéico, conforme discutido no Capítulo 6. Como 

evidenciado por Passos e Mujumdar (2000), na secagem de suspensões em leito de jorro 

com inertes, a tensão superficial da suspensão é uma propriedade determinante das forças 

interativas, por pontes líquidas, entre partículas de inerte recobertas pela fina camada da 

suspensão.   

 

3.3 – Processos de secagem e obtenção do leite em pó 

3.3.1 – Processo tradicional  

O processo tradicional para a produção do leite em pó, comumente utilizado pelo 

setor industrial de lacticínios, consiste em seis etapas básicas, esquematizadas na Figura 3.2 

e detalhadas a seguir. 

1. Recepção, na qual o leite integral fresco vindo das fazendas é inspecionado com 

relação à composição química, propriedades físicas, atributos sensoriais, 

conteúdo bacteriológico, como requerido pelas normas regulamentares. 

2. Pré-tratamento, no qual o leite, aprovado no controle da etapa 1, é clarificado 

em separadores  centrífugos ou filtros. Em seguida, é resfriado em trocadores de 

calor de placas e armazenado em tanques a 4°C ou, preferencialmente, é 

submetido à termização (aquecido no mínimo a 65°C durante 15 segundos, 

seguido de um arrefecimento a 4°C). Subsequente, o leite é padronizado para 

ajustar os seus teores de gordura e de sólidos totais ao tipo de produto final 

requerido. 
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Figura 3.2 -  Fluxograma simplificado do processo de produção do leite em pó. (Birchal et 
al. 2002). 

 
 

3. Tratamento térmico, o qual inclui a pasteurização (leite submetido a 72°C 

durante 15 segundos ou a 63°C durante 30 minutos) ou a ultra-pasteurização 

(UHT – leite submetido a 135°C - 150°C durante 2 a 8 segundos), seguido da 

esterilização, visando assim matar os microorganismos patogênicos presentes no 

leite e melhorar a sua resistência à armazenagem. 

4. Concentração, a qual consiste de duas operações: a evaporação de parte da água 

contida no leite e a sua homogeneização. Concentra-se o leite (de 12% para 50% 

de sólidos totais – concentração mássica) em um sistema de evaporadores de 

múltiplo efeito (placas ou filme descendente) sob condições de vácuo e a baixas 

temperaturas ( < 70°C). Isto assegura baixos custos para a remoção da água e 

garante uma emulsão concentrada de leite com atributos sensoriais semelhante 

ao do leite in natura e com menos ar ocluso. A homogeneização é usualmente 
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aplicada para decrescer o teor de gorduras e/ou estabilizar a emulsão 

concentrada pela quebra dos glóbulos livres de gordura (da faixa de 1-15 µm 

para a faixa de 1-2 µm). 

5. Secagem, envolvendo a secagem e a produção de pó no secador spray, a 

separação do ar e o resfriamento do produto, como esquematizado na Figura 3.2 

e detalhado nos parágrafos subsequentes. 

6. Envase, que representa a etapa final, englobando não só o empacotamento do 

leite em pó, mas também a sua estocagem e o seu envio para o mercado 

consumidor. 

 
A secagem em spray é uma das mais convenientes técnicas para produção de leite 

em pó. Segundo Schuck et al (2002), a desidratação de produtos lácteos em secadores spray 

tornou-se popular a partir dos anos 70, nos quais a tecnologia da secagem em spray ganhou 

vulto e teve um grande desenvolvimento. Inúmeros trabalhos técnico-científicos aplicados à 

secagem em spray são encontrados na literatura (Li-Xin e Mujumdar 2009; Birchal 2003).  

A etapa de concentração, anterior à etapa de secagem em spray, é importante na 

minimização do custo energético do processo, uma vez que esta operação de transferência 

de calor e de massa é simples, sendo o método mais antigo e o mais empregado na indústria 

de laticínios. A etapa de secagem governa as características do produto final, sendo 

constituída de um, dois ou três estágios. A emulsão concentrada de leite, injetada no 

secador spray pelo atomizador de disco rotatório com ranhuras, é transformada em 

gotículas, as quais entram em contato direto e imediato com a corrente descendente de ar 

quente. (Birchal 2003). 

No período inicial de secagem, a evaporação da água ocorre em condição próxima à 

adiabática e com alta eficiência devido, principalmente, aos elevados coeficientes de 

transferência de calor e de massa entre o ar e as gotículas. A extensão deste período 

depende do tamanho da gota formada. No segundo período de secagem à taxa decrescente, 

a gota torna-se um sólido úmido e a difusão da água no interior desta partícula governa a 

secagem. A taxa de calor suprida pelo ar, maior que a requerida para evaporar a água, 

provoca um aumento na temperatura da partícula e a formação de uma crosta em sua 

superfície (Birchal, 2003). 
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No decorrer da secagem, ocorre também a aglomeração de gotas e partículas devido 

à sua colisão e interação ao longo do secador. Na região de atomização, a aglomeração é 

primária, com duas ou mais gotículas unindo-se em um único núcleo, já na região 

subseqüente, a aglomeração, dita secundária, consiste na captura dos finos reciclados, pelas 

gotas descendentes. Na região cônica do secador spray, a aglomeração é ternária, com o 

deslizamento dos aglomerados e partículas úmidas uns sobre os outros, proporcionando o 

tempo de contato necessário para o aparecimento de novas forças de superfície ou de 

indução nos pontos de contato das partículas. (Birchal, 2003). Esta aglomeração ternária 

pode ser melhorada com a introdução do leito fluidizado nesta base cônica.  

Preferencialmente, o pó proveniente do secador spray, contendo uma umidade ainda 

alta (5 a 6% para o leite em pó integral, 6 a 7% para o desnatado) é seco até a umidade 

desejada (2,5 a 3% para o leite em pó integral e 3,5 a 4% para o desnatado) em um sistema 

de leito vibro-fluidizado. Neste sistema, é injetado o ar em, pelo menos, duas posições 

estratégicas do equipamento: na primeira, a uma temperatura entre 80 a 100ºC; na segunda, 

à temperatura ambiente e, quando necessário, na terceira, a uma temperatura entre 5 a 8ºC 

abaixo da temperatura ambiente. Este ar passa através de placas perfuradas, fluidizando o 

leito de partículas. A temperatura do pó é bem controlada, decrescendo à medida que a 

evaporação da água se processa. O controle adequado das variáveis de operação deste 

sistema assegura a preservação e a formação de novos aglomerados na faixa de tamanho 

desejada e o arraste dos finos (partículas ou grânulos não aglomerados) para a linha de 

reciclo do secador spray. A amplitude e a freqüência de vibração do leito devem ser 

especificadas para induzir a quebra dos grandes aglomerados em menores na faixa de 

tamanho desejada (Moreira, 2002). Este sistema de leito vibro-fluidizado assegura a 

qualidade do leite em pó, aumenta a eficiência do processo e reduz os custos de operação.  

A primeira aplicação do leito vibro-fluidizado na produção do leite em pó data dos 

anos 70, visando resfriar o pó com altos teores de gordura. Além de resfriar o produto para 

evitar grandes aglomerados (torrões) indesejáveis no empacotamento, este sistema também 

funciona como classificador de partículas, separando por arraste para reciclo, os finos não 

aglomerados do pó produzido, além de ajudar na preservação e formação de aglomerados 

com tamanho e densidade adequada à reconstituição rápida do pó em água.  
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Ressalte-se que um modelo matemático para descrever a secagem da emulsão de 

leite em secador spray foi desenvolvido por Birchal e Passos (2005). Em sequência, Birchal 

et al. (2005) investigaram a influência das condições de operação do secador spray nas 

propriedades dos aglomerados formados, durante a secagem de uma emulsão de leite 

integral. Selecionaram como fatores de influência, a temperatura do ar de entrada, a taxa de 

alimentação e a velocidade de atomização da emulsão e, como variáveis de resposta da 

qualidade do produto, a sua umidade, a distribuição granulométrica do pó e a sua densidade 

aparente na compactação máxima e mínima. Os resultados de experimentos demonstraram 

que os efeitos combinados da temperatura do ar de entrada, da taxa e da velocidade de 

atomização da emulsão influenciam, de forma significativa, a umidade do pó. A taxa de 

alimentação da emulsão e a temperatura do ar de entrada foram as variáveis predominantes 

no controle da densidade aparente do pó. Apenas o efeito da temperatura foi significativo 

no parâmetro HR (razão dos valores de densidade aparente do pó em compactação máxima 

e mínima). Não se observaram efeitos significativos das variáveis de operação selecionadas 

sobre o diâmetro médio dos aglomerados.  

 

3.3.2 – Processo não-convencional  

O processo não-convencional proposto nesta tese para a produção de leite de cabra 

em pó envolve o secador de leito de jorro com partículas de inertes, fazendo-se necessário 

um detalhamento, ainda que sucinto, da técnica do leito de jorro. 

 

A técnica do leito de jorro 

O leito de jorro foi descoberto acidentalmente em 1955 por Mathur e Gisher 

(Mathur e Epstein, 1974) quando buscavam modificações no secador de leito fluidizado 

para ampliar sua capacidade na secagem de grãos de trigo. O leito de jorro mostrou-se de 

tal forma promissor que, já em 1963, foram implantadas no Canadá unidades industriais 

para secagem de ervilha, lentilha e fibras de linho (Mathur e Epstein, 1974). Esta técnica de 

leito de jorro é aplicada ao processamento de partículas com diâmetro médio maior ou igual 

a 1mm, as quais não podem ser homogeneamente fluidizadas. Partículas menores que 1 mm 

tendem a formar um regime de jorro instável (Trindade 2004). 
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A coluna do leito de jorro clássico é composta por uma parte superior cilíndrica 

acoplada a uma base cônica, conforme esquematizado na Figura 3.3. Nesta coluna, as 

partículas são depositadas. Injeta-se o fluido centralmente na base cônica a uma vazão 

necessária e suficiente para quebrar o leito de partículas na região central e formar as três 

regiões típicas e únicas desta técnica, a saber (ver Figura 3.3): 

• região do jorro, caracterizada por uma alta porosidade e pelo movimento ascendente 

das partículas, cujo comportamento assemelha-se ao  transporte pneumático de sólidos 

particulados; 

• fonte, onde as partículas ascendentes oriundas da região de jorro desaceleram, 

mudando a direção do seu movimento e caindo na região anular; 

• região anular, caracterizada por uma mais baixa porosidade e pelo movimento 

descendente das partículas, cujo comportamento assemelha-se ao de um leito deslizante. Na 

base da região anular observa-se o alto grau de agitação e de mistura das partículas, que 

confere à fase sólida as características de um escoamento próximo ao de misturas perfeitas. 

 

 

 

Figura 3.3 – Regiões características em um leito de jorro. (Trindade, 2004). 
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Mathur e Epstein (1974) e, posteriormente, Rosa e Freire (2009) ressaltam como 

principal vantagem do leito de jorro o movimento cíclico e razoavelmente ordenado das 

partículas, que produz um alto grau de contato entre fluído-partícula, proporcionando altas 

taxas de transferência de calor e de massa e, especificamente na secagem, um produto seco 

mais homogêneo. Entretanto, a geometria clássica (cônica-cilíndrica) do leito de jorro 

apresenta restrições que prejudicam a sua aplicação a processos de larga escala (Pallai et al. 

1984; Passos et al. 1987 e 1994): capacidade limitada de processamento devido à existência 

de uma altura máxima do leito de partículas (acima da qual o jorro não pode ser formado) e 

de um diâmetro máximo da parte cilíndrica (acima do qual ocorre o aparecimento de 

regiões mortas prejudicando o movimento cíclico das partículas); a vazão do fluido 

governada pela fluidodinâmica (formação e estabilidade do jorro) e não pelos requisitos do 

processo (no caso da secagem pela transferência de calor e de massa); dificuldade na 

ampliação de escala da coluna devido a complexidade do escoamento fluido-partícula. 

Visando superar parte das limitações do leito de jorro clássico, surgiram diversas 

modificações neste sistema. As mudanças na geometria geraram o leito de jorro cônico, o 

bidimensional (ou retangular), o triangular. As modificações no sistema de injeção do gás 

e/ou no mecanismo que promove o jorro geraram o leito de jorro com tubo interno, o leito 

de jorro pulsante, o leito de jorro com agitação mecânica, o leito vibro-jorrado, o leito com 

jorro intermitente ou oscilante, o leito de jorro fluidizado, o leito de jorro com múltiplas 

entradas.  

Ao longo desses anos, esta técnica vem sendo aplicada com eficiência, não só na 

secagem de materiais granulares, como também na secagem de pastas e suspensões, na 

granulação e no recobrimento de partículas. Outras aplicações de menor impacto envolvem 

a cristalização, carbonização e gaseificação do carvão, moagem, extração de corantes de 

sementes por atrito entre partículas, pirólise de xisto e produção de línquer de cimento 

(Mathur e Epstein, 1974).  

No Brasil, o leito de jorro tem sido bastante utilizado na secagem de pastas e 

suspensões, tais como polpas de frutas, leveduras, licor negro, extratos farmacológicos 

(Medeiros et al., 2002; Rocha, 2002; Silva, 2004; Passos et al., 2004 e Souza e Oliveira, 

2005). Freire et al. (2009) apresentaram uma revisão mais detalhada dos trabalhos de 

secagem de sólidos granulados, recobrimento de partícula e secagem de pastas em leito de 
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jorro, abrangendo o período de 1975 até 2008. Embora muitos desses resultados tenham 

sido obtidos durante os últimos dez anos, poucos trataram da aplicação deste tipo de 

secador em cooperativas e no setor industrial devido à complexidade na ampliação de 

escala e, conseqüentemente, à limitada capacidade volumétrica de processamento. No 

entanto, para produção em pequena escala, o leito de jorro continua sendo uma alternativa a 

baixo custo para a secagem e processamento de partículas maiores (dp > 1mm).  

Ressalte-se que esta tecnologia do leito de jorro, quando aplicada à granulação de 

produtos farmacêuticos, tem se mostrado bastante viável para o processamento de 

fármacos, tanto assim que, recentemente, unidades industriais de leitos de jorro para 

granulação de partículas encontram comercializadas e disponíveis no mercado pela Glatt® 

(Glatt Ingenieur Technik—GmbH, Weimar, Alemanha).  

 

Mecanismos de secagem de pastas em leito de jorro com partículas de inerte 

Para se identificar o potencial da secagem de pastas e suspensões em leito de jorro 

com partículas de inertes, é necessário que se entenda o mecanismo que ocorre no interior 

do leito de partículas (Barret, 1987). Conforme esquematizado na Figura 3.4, esta técnica 

consiste em injetar a suspensão no leito de partículas de inertes, jorradas pelo gás quente 

(geralmente o ar). Esta suspensão, em contato com as partículas inertes, molha a superfície 

das partículas, recobrindo-as com uma fina película. Durante o cíclico movimento dos 

inertes (recobertos pela suspensão) no leito, ocorrem deslizamento e colisões entre estes, 

suficientes e eficazes para descolar da superfície do inerte e reduzir a pó a fina película de 

suspensão já seca. O pó é então carreado pelo ar de exaustão e separado em filtros ou 

ciclones. 

Nesta aplicação o leito de jorro pode operar de forma contínua, intermitente ou em 

batelada, no entanto, a partícula de inerte deve estar livre da película suspensão antes de ser 

novamente revestida por esta suspensão. Quando a taxa de revestimento da partícula for 

igual à taxa de remoção da película, a taxa de produção do pó torna-se constante.  

O número de colisões efetivas entre as partículas depende do regime de jorro, da 

taxa de secagem, da energia de colisão (diretamente interligada com a taxa de circulação de 

partículas), do tempo entre a reumidificação da partícula e da quantidade de material 

alimentado por partícula. Portanto, os principais parâmetros operacionais que afetam o 
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número de colisões efetivas entre as partículas são a temperatura e vazão de entrada ar 

(definem o regime de jorro e, consequentemente, a transferência de calor e de massa); a 

vazão do ar e a altura do leito (controlam a taxa de circulação das partículas e a energia de 

colisão); a taxa de alimentação de suspensão e a altura do leito (controlam a massa de 

suspensão alimentada por partícula). 

 

 

 

Figura 3.4 – Esquema da técnica do leito de jorro aplicada para secagem de materiais 

pastosos. (Trindade 2004). 

 

Note-se ainda que as partículas inertes são utilizadas como suporte na operação de 

secagem do leito de jorro. Estas partículas também podem ser ativas, trocando 

simultaneamente calor e massa com o fluido (Lima, 1993). As suas características 

(densidade, esfericidade, porosidade e ângulo de escoamento) interferem na dinâmica e no 

comportamento da secagem da suspensão no leito de jorro. 

A maioria dos alimentos pastosos comporta-se como um fluido pseudoplástico 

quando o teor de sólidos aumenta. Para estes materiais, a técnica do leito de jorro pode 

superar os problemas advindos do aumento da viscosidade da suspensão durante a secagem. 

Note-se que, no leito de jorro, há intensas colisões com deslizamento entre as partículas, 

tais colisões provocam elevadas taxas de deformação na fina película aderida à superfície 

da partícula, reduzindo a viscosidade aparente e facilitando a operação de secagem, 

principalmente em pequenas escalas de produção de alimentos em pó. (Passos et al. 2004).   
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Fluidodinâmica do leito de jorro na secagem de pastas 

Para estudar e resolver os problemas de estabilidade do leito de jorro, relacionados 

ao dimensionamento do secador e do soprador, faz-se necessário conhecer suas variáveis 

fluidodinâmicas (velocidade de mínimo jorro - Vjm), queda de pressão máxima - ∆Pmax), 

queda de pressão de jorro estável - ∆Pjes). Tais variáveis são obtidas experimentalmente 

pela curva característica de queda de pressão no leito de partículas em função da vazão de 

fluido injetado na coluna, como visto na Figura 3.5.  Os valores das variáveis são 

específicos para o sistema fluido-partícula analisado e dependem das dimensões e 

geometria da coluna  

 

 

 

Figura 3.5 - Curva característica da queda de pressão no leito de jorro (Dc = 0,152 m, Di = 

1,27 cm, α = 60º ) em funcão da velocidade superficial do ar para os grãos de trigo (dp = 

0,36 cm). (Madonna et al. 1961) . 

 
Os trechos da curva característica apresentada na Figura 3.5 são descritas a seguir: 
 

Trecho A-B: para pequenas vazões, o ar apenas circula, sem perturbar as partículas 

e o sistema comporta-se como um leito fixo. Com o aumento da vazão, as partículas 

próximas ao orifício de entrada do ar se deslocam, surgindo então uma cavidade circundada 

por uma camada sólida compacta, ainda mais resistente à passagem do ar, que acarreta uma 

maior queda de pressão no leito. À medida que a vazão cresce, a cavidade vai se alongando, 
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havendo formação de um jorro interno. A queda de pressão continua a aumentar até atingir 

o valor máximo (∆Pmax), no ponto B.  

Trecho B-C: a partir do ponto B, o efeito do jorro interno é maior que o da camada 

sólida que limita a cavidade, e a queda de pressão, conseqüentemente, passa a diminuir. No 

ponto C, a quantidade de partículas deslocadas do núcleo central já é suficiente para 

provocar uma expansão do leito. Esta expansão pode ser acompanhada por expansões e 

contrações alternadas do jorro interno, resultando em instabilidade e flutuações na queda de 

pressão, formação de bolhas e, no caso de leitos muito profundos, fluidização de partículas 

na região adjacente ao jorro interno.  

Trecho C-D: Um pequeno incremento na vazão do ar além do ponto C, 

correspondente ao jorro incipiente, faz com que a queda de pressão caia até o ponto D, no 

qual o jorro aflora à superfície. A partir deste ponto a queda de pressão torna-se constante e 

um aumento na vazão do ar provoca a elevação da fonte, um acréscimo no diâmetro de 

jorro e aumento na taxa de circulação de partículas. Entretanto, devido à instabilidade 

gerada pela ação da ruptura do jato através do leito, os pontos C e D, que correspondem 

respectivamente às vazões de jorro incipiente e de início de jorro estável, não são 

exatamente reprodutíveis. Sendo assim, é preferível definir a velocidade de jorro mínimo 

como aquela na qual ocorre o colapso do jorro pela redução  da vazão do ar (Medeiros, 

2001). 

Trecho D-E: diminuindo-se lentamente a vazão de ar encontra-se o ponto E, que 

representa a condição mínima para ocorrência do jorro sendo a sua velocidade ou vazão, 

denominadas velocidade e vazão de jorro mínimo (Vjm e Qjm) e a queda de pressão a 

mínima para existência do regime de jorro (∆Pjm). 

Trecho E-F: prosseguindo a redução na vazão, a queda de pressão aumenta, 

atingindo o máximo em F, localizado bem abaixo do ponto B, já que, no ponto, a perda de 

carga acontece devida apenas à interação gás-sólido.  

Trecho F-A: a partir de F, a queda de pressão decresce com a vazão. 

 

Além das variáveis fluidodinâmicas referenciadas anteriormente, vale ressaltar 

outras: taxa de circulação de sólidos (Ws), as velocidades das partículas no jorro e no anel 

(Vpj e Vpa), o diâmetro do jorro (Dj), as porosidades e as velocidades superficiais do ar nas 
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regiões do jorro e do anel (εj, εa e Vj e Va ,respectivamente). Estas variáveis são de difícil 

obtenção devido à interferência da suspensão nas técnicas usuais de sua medição.  

A obtenção do jorro estável está relacionada com a altura máxima do leito (Hmax), 

onde ainda é possível se obter um regime fluidodinâmico estável, sem que ocorra 

fluidização heterogênea do leito ou movimento empistonado do gás através do leito de 

partículas. Desta forma, pode-se observar que o sistema é limitado pela altura da carga de 

sólidos, sofrendo ainda a influência dos parâmetros geométricos da coluna (α - ângulo do 

cone incluso, e relação entre os diâmetros da parte cilíndrica e do orifício de entrada do gás 

= Dc/Di) e das propriedades e dimensões das partículas envolvidas (Lima, 1993). 

Na secagem de suspensões em leito de jorro com inerte, desconsiderou-se, nos 

primeiros trabalhos publicados em literatura, a influência da presença da suspensão na 

fluidodinâmica do leito devido à complexidade de se quantificar e equacionar o efeito das 

forças coesivas entre partículas. Um dos primeiros pesquisadores a questionar tal fato foi 

Pham (1983), que ao efetuar um estudo sobre a secagem de sangue bovino em um leito de 

jorro cônico, observou a existência de zonas mortas, um problema que não havia sido 

observado na operação do leito de jorro apenas com inertes. 

Freire et al (2009) apresentam os principais trabalhos reportados na literatura que 

estudaram a fluidodinâmica de leito de jorro com a presença de uma pasta (ver Tabela 3.6). 

As suspensões utilizadas nestes experimentos foram pastas reais e/ou pastas consideradas 

“padrões”, como água e glicerol. 

Analisando esses resultados, encontrados na Tabela 3.6, observa-se que, com 

exceção dos dados apresentados por Reyes (1993), todos os demais verificaram que a queda 

de pressão do jorro mínimo diminui na presença da pasta, independentemente da pasta ser 

alimentada em batelada ou de forma contínua. Patel et al. (1986) e Schneider e Bridwater 

(1993) explicaram que isto ocorre porque a vazão de ar na região anular é reduzida à 

medida que a substância (pasta) é introduzida no leito. 
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Tabela 3.6 - Pesquisas sobre a fluidodinâmica em leitos de jorro úmidos.  

Referências Pasta Partículas Variáveis analisadas 

Patel et al. 
(1986) 

glicerol+ 
água destilada+ 

esferas: vidro (dp = 5mm; ρp = 
2836 kg/m3) e  resina acrílica 
(dp = 5 mm; ρp = 1137 kg/m3) 
cilindros de PVC (dp = 4,1 mm; 
ρp = 1303 kg/m3) 
partículas de forma irregular (dp 

= 4,6 mm; ρp = 935 kg/m3) 

∆Pjm = f(V l) 

Hf = f (V jm) 

V jm= f(V l, T) 

Passos et al. 
(1990) 

glicerol+ esferas de vidro (dp = 3 mm; ρp 

= 2521 kg/m3) 
∆Pjm/∆Pjm0= f(V l/Vp) 

V jm/V jm0 = f(V l/Vp) 

Schneider e 
Bridgwater 
(1993) 

glicerol+,  
água destilada+ 

esferas: vidro (tipo 1: dp = 5 
mm; ρp = 2840 kg/m3; tipo 2: dp 

= 2,0mm; ρp=2880 kg/m3) e 
resina acrílica (dp = 5 mm; ρp = 
1140 kg/m3) 
cilindros de PVC (dp = 4,3 mm; 
ρp = 1320 kg/m3) 

∆Pjm/∆Pjm0=f(V l/Vt,µ) 

Hf= f(V l/V t,t) 

V jm/ Vjm0 = f(V l/Vt) 

V jm = f(t) 

Reyes (1993) hidróxido de 
alumínio*,  
água destilada*  

polietileno (dp = 2,96 mm; 
ρp=960 kg/m3) 

∆Pjm0 = f(Qp,C) 

Qjm0 = f(Qp,C) 

Santana et al. 
(1997) 

glicerol+ esferas de vidro (dp = 4,12 mm; 
ρp=1082 kg/m3) 

∆Pjm/∆Pjm0= f(V l/Vp) 

V jm/ Vjm0 = f(V l/Vp) 

Spitzner Neto  
(1997) 

sangue bovino*, 
água destilada*  

esferas de vidro (dp = 2,8 mm; 
ρp = 2500 kg/m3) 

∆Pjm/∆Pjm0= f(Qp) 

V jm/ Vjm0 = f(Qp) 

Cunha (1999) ovo 
homogeneizado*,
água destilada* , 
goma xantana* 

esferas de vidro (dp = 3 mm; ρp 

= 2521 kg/m3) 
 

∆Pjm/∆Pjm0= f(Qp) 

V jm/ Vjm0 = f(Qp) 

Passos e 
Mujundar 
(2000) 

glicerol+ pellets de plástico (dp = 3,13 
mm; ρp = 1217 kg/m3) 
 

∆Pjm/∆Pjm0= f(V l/Vp, εL, 

dp, φ) 

V jm/ Vjm0 = f(V l/Vp, εL) 

Spitzner Neto 
(2001) e 
Bacelos et al. 
(2005) 

glicerol++,  
ovo 
homogeneizado++ 

esferas de vidro (dp = 2,6 mm; 
ρp = 2490 kg/m3) 
 

∆Pjm/∆Pjm0= f(εL) 

V jm/ Vjm0 = f(εL) 

 
Medeiros et 
al. (2004) 

polpa de manga 
in natura e 
modificada+ 

polietileno (dp = 3,9 mm; ρp = 
950 kg/m3) 
 

∆Pjm/∆Pjm0 = f(Lf/Lf0) = 
f(t) 
V jm/ Vjm0 = f(V l/Vp) 
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Nota: + alimentação em batelada; * alimentação contínua, ++ alimentação em batelada e 

contínua 

Freire et al (2009) concluíram em seu trabalho, que é acentuada a influência da 

pasta em um parâmetro global característico do leito de jorro, como o ∆Pjm , e seus efeitos 

na fluidodinâmica são significativos. Sabe-se que esta influência está ligada às 

características do recheio de inertes, da pasta e da interação pasta-partícula. A influência da 

pasta depende também das características do próprio leito de jorro: geometria, massa de 

inertes, propriedades da partícula, assim como, do mecanismo de ruptura do leite de 

partículas conforme comprovado e discutido por Passos e Mujumdar (2000). 

A análise dos trabalhos apresentados na Tabela 3.6 mostra que há contradições nos 

resultados obtidos para a velocidade de jorro mínimo, notadamente quando se usa o glicerol 

Para pastas reais, foi observado que Vjm aumenta com o aumento do conteúdo de pasta no 

leito. Spitzner Neto (2001), utilizando um único equipamento, efetuou medidas operando 

com glicerol e alimentação em batelada e com ovo homogeneizado e alimentação contínua. 

O autor observou comportamento bastante diferenciado para as duas situações. Segundo 

Barcelos et al. (2005), esta diferença observada para o comportamento da velocidade de 

jorro mínimo na operação com glicerol com pasta real pode estar associada ao tipo de ponte 

que se forma entre as partículas durante o processo. 
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4. Estado da arte 

4.1 - Secagem de pastas e suspensões no leito de jorro 

Os métodos para secagem de pastas e suspensões no leito de jorro inicialmente 

foram aplicados para tintas orgânicas, lacas, soluções de sal e açúcar, por pesquisadores do 

Instituo de Tecnologia de Leningrado. Os resultados destes testes foram bastante 

promissores.  De 1960 a 1974 os trabalhos relacionados a esta área foram apresentados em 

Mathur e Epstein (1974). 

Os trabalhos posteriores sobre a secagem de pastas e suspensões são diversos. A 

cronologia da história da secagem utilizando o leite de jorro tem sido relatada por diversos 

autores. Medeiros (2001) e Freire et al. (2009) fizeram um apanhado geral dos principais 

trabalhos e descrevem de forma detalhada  estas contribuições. Dessa forma irei apresentar 

e discutir apenas os trabalhos mais recentes. 

 Silva (2004) estudou a secagem de leveduras, porém a pesquisa dele foi comparar o 

desempenho dos secadores de leito de jorro e leito fluidizado com partículas inertes de 

poliestireno. Os resultados encontrados mostraram que as taxas instantâneas de evaporação 

da água apresentavam flutuações na maioria dos ensaios, tanto em leito de jorro como em 

leito fluidizado e, as eficiências energéticas de secagem foram relativamente baixas nos 

dois processos, em torno de 5 a 50 %. A cinética de produção de pó mostrou 

comportamento crescente e praticamente linear em todos os experimentos. Foi obtido nos 

ensaios em leito de jorro, um conteúdo de umidade do produto entre 11,65 a 31,34 %, e teor 

de proteínas entre 50,09 e 52,68 %. Para o leito fluidizado o teor de umidade ficou entre 

7,98 a 48,72 % e as proteínas 40,6 a 49,7 %.  O autor concluiu que o leito de jorro 

apresentou melhor desempenho, visto que na qualidade do produto, a umidade e o teor de 

proteínas apresentaram melhores resultados, e um maior rendimento e menor retenção de 

pó. 

Passos et al (2004) estudaram a secagem do licor negro no leito de jorro com o 

objetivo de desenvolver uma técnica de baixo custo. Esta tecnologia consiste em produzir 

um combustível em pó a partir dos licores do bambu e do eucalipto, os quais podem 

substituir, parcialmente ou totalmente, o combustível líquido concentrado utilizado nas 

caldeiras industriais da unidade de recuperação química. Os resultados apontaram para uma 
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metodologia apropriada, desenvolvida para secar os dois licores negros em leito de jorro 

com partículas inerte, relacionada a suas composições químicas e ao comportamento 

reológico dos licores. O movimento cíclico das partículas e o atrito entre elas, ambos 

reduzem a viscosidade aparente do licor negro enquanto seca, possibilitando assim a 

produção do pó dos licores. Um controle rígido no tempo de injeção do licor associado às 

mudanças na temperatura de entrada do ar assegura um regime de jorro estável durante toda 

a operação de secagem, superando assim os problemas de aglomeração das partículas de 

inerte e parcialmente a adesão do pó à parede do secador. Os resultados demonstraram que 

o pó produzido é um combustível real com um poder calorífico (igual ao licor negro 

original), teor de umidade baixa (até 12%) e uma distribuição granulométrica apropriada. 

Costa Jr. et al. (2006) explicaram, em sua revisão sobre a secagem de suspensões 

em leito de jorro com partículas inertes, que embora muitos trabalhos tenham sido 

desenvolvidos na área de secagem no leito de jorro, poucos têm tido aplicações diretas em 

cooperativas rurais ou industriais, devido à complexidade em ampliação de escala e a 

capacidade volumétrica limitada do leito de jorro. Entretanto, para produção em pequena 

escala, o leito de jorro de partículas inertes continua sendo uma alternativa em potencial, na 

secagem eficiente de suspensões viscosas e termicamente sensíveis, com baixo custo. 

Marmo (2007) estudou a secagem de resíduo da produção de azeite de oliva em 

leito de jorro (operação em batelada) e em leito de jorro fluidizado com tubo central 

(processo contínuo) com controle independente da vazão de ar para a coluna e para o anel. 

Através de experimentos, determinou a cinética da secagem e a taxa de circulação de 

sólidos para diversas vazões de ar. Estudou também a eficiência de secagem de ambos os 

secadores. O autor concluiu que, devido ao alto teor de umidade do produto, a secagem em 

batelada torna-se mais difícil uma vez que o material tende a aglomerar. No leito de jorro 

fluidizado com tubo central, observou que um aumento na carga do leito produzia uma 

circulação de sólidos maior e que sob condições ótimas de fluidização na região anular o 

contato entre as fases é alto o suficiente para permitir a saturação do ar na saída do tubo e 

na saída do anel. O autor também determinou que sob condições de altas vazões de ar, o 

leito de jorro fluidizado opera em regime “de borbulhamento” e sob essas condições é 

perceptível um aumento da taxa efetiva de evaporação (Kg água/Kg bagaço seco/s). 
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Almeida (2009) efetuou a secagem de lodo de esgoto doméstico, leite desnatado, 

ovo de galinha integral homogeneizado e soluções de carbonato de cálcio em um leito de 

jorro convencional testando diferentes vazões de alimentação de pasta e condições de 

operação. Foram obtidas evidências experimentais que mostram que o leito de jorro 

continua tendo o comportamento de um vaso perfeitamente agitado. O teor de umidade do 

pó que recobre as partículas foi muito próximo do teor de umidade do pó coletado no 

ciclone. Outra constatação importante obtida é que o tempo necessário para que o processo 

atinja o regime permanente varia com as condições de temperatura, velocidade do ar de 

entrada e vazão de pasta alimentada. 

Freire et al (2009) fizeram um apanhado de muitos trabalhos sobre a secagem de 

pastas no leito de jorro e apontam que maiores esforços nas pesquisas com ampliação de 

escala devem acontecer, os parâmetros térmicos e de massa precisam ser mais bem 

pesquisados, a linha de análise  de forças interpartículas é promissora, mas também carece 

de hipóteses mais realistas. 

 

4.2 - Secagem de leite no leito de jorro  

A secagem do leite no spray dryer (integral ou desnatado) é amplamente discutida 

na literatura, porém sobre a secagem de leite no secador de leito de jorro os dados 

referentes a este tema ainda são bem escassos, conhecendo-se apenas os trabalhos de 

Barrett (1987), Barrett e Fane (1990), Ochoa-Martinez et al., (1993), Ochoa-Martinez et al., 

(1995). 

Nos trabalhos de Barrett, (1987) e Barrett e Fane, (1990), os dados da secagem do 

leite desnatado referem-se às taxas de acumulação de sólidos no leito e ao efeito das 

variáveis operacionais sobre estas taxas. Os autores trabalharam com leite desnatado (10% 

de sólidos), suspensão de farinha de milho (10% de sólidos) e com um efluente de fábrica 

de amido, também com 10% de sólidos. As maiores taxas de acumulação de sólidos no 

leito foram verificadas na secagem do leite. Foram realizados, neste trabalho de Barett e 

Fane (1990), quatro ensaios para avaliar o efeito da taxa de acúmulo de sólidos nas 

partículas, em diferentes vazões de alimentação. As vazões de alimentação testadas para 

cada ensaio foram 2,55L/h, 3,10L/h, 3,50L/h e 4,03L/h num tempo de secagem de 180 

minutos. A vazão do fluxo do ar (5,9 – 6,2 kg/min), altura do leito (33 cm) e temperatura de 
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entrada do ar (100ºC) foram constantes nos quatro ensaios. Os resultados encontrados para 

o efeito do aumento da vazão de alimentação na acumulação dos sólidos do leite desnatado 

dentro do leito de partículas mostraram que nas menores vazões de alimentação (2,55; 3,10 

e 3,5 L/h), a taxa de sólidos acumulados por partícula apresentou (até 60 minutos) um 

período de taxa crescente e após esse período, houve uma diminuição gradativa na taxa de 

acumulação, até atingir um período de taxa constante. Para a maior vazão de alimentação 

(4,03 L/h), observou-se apenas o período de taxa crescente para o acúmulo do material em 

função do tempo. Estes resultados levaram os autores a concluírem que o aumento na vazão 

de alimentação líquida pode aumentar a quantidade de material depositado por partícula ou 

aumentar o número de partículas revestidas. Estes efeitos aumentam a possibilidade de 

recobrimento da partícula antes da secagem da película.  

Para analisar o efeito da vazão do ar no acúmulo de sólidos no leito, também foram 

realizados novos ensaios. Nestes, foram fixadas a altura do leito (33cm), temperatura de 

entrada do ar (100ºC) e a vazão de alimentação líquida (2,6L/h). As vazões de ar testadas 

foram 4,6; 5,42; 6,27 e 8,05kg/min. Os resultados destes ensaios apontaram que um 

aumento na vazão do ar aumentava a taxa de transferência de calor como também a 

quantidade de energia de colisão, reduzindo assim a taxa de acúmulo do material retido. 

Porém um aumento de 50% na vazão do ar não foi suficiente para se obter um período de 

taxa constante. O período de taxa constante foi alcançado apenas com inserção de uma 

placa defletora acima do jorro central. Este resultado implica que é a taxa de remoção da 

película a etapa que controla o processo de secagem. 

Dos materiais estudados (leite desnatado, farinha de milho e um efluente de uma 

fábrica de amido), o que apresentou as maiores taxas de acúmulo de sólidos por partícula 

foi o leite. Esta análise foi feita considerando que os três ensaios foram realizados nas 

mesmas condições de operação: fluxo do ar (6,2 kg/min), vazão de alimentação líquida (3,2 

L/h), altura do leito (33cm) e temperatura de entrada (100ºC). 

Foi abordado também o efeito da temperatura de entrada do ar no índice de 

acúmulo, onde este índice foi definido como a razão entre a taxa de acumulação do material 

sobre a taxa de alimentação (baseada na massa total do leito). Como esperado, a maior taxa 

de transferência de calor reduziu este índice. 
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Em relação ao aumento na altura do leito, os autores concluíram que existem dois 

efeitos competitivos na taxa de acúmulo causados por este aumento. O primeiro é o 

aumento no tempo do ciclo das partículas, reduzindo assim a freqüência de reumidificação 

das partículas e aumentando a probabilidade da película ser removida antes da próxima 

reumidificação. O segundo efeito é devido à redução da velocidade da partícula e da 

energia de colisão entre as partículas que diminui a probabilidade da remoção da película 

por colisão antes da partícula ser revestida novamente. O efeito do aumento da altura do 

leito no índice de acúmulo foi estudado para duas vazões de ar (4,6kg/min e 6,1kg/min). 

Para a vazão de ar mais baixa, o aumento na altura do leito provoca uma diminuição no 

índice de acumulação (até um mínimo), enquanto que para uma vazão do ar maior, o 

aumento da altura do leito provoca o aumento no índice de acúmulo. Observaram também 

que o menor índice de acúmulo foi obtido na menor altura do leito com a maior vazão do 

ar.  

 Ochoa-Martinez et al.(1993) estudaram a secagem do leite integral (homogeneizado 

e não homogeneizado) e do leite desnatado no secador de leito de jorro com partículas 

inertes (polipropileno de 3,9m de diâmetro), a fim de comparar com produtos obtidos a 

partir da secagem no spray dryer. Nos experimentos de secagem no leito de jorro com leite 

integral não homogeneizado, os autores constataram que não houve acúmulo do produto 

sobre as partículas, diferentemente do observado na secagem de leite desnatado no leito de 

jorro. Ochoa-Martinez et al.(1993) ainda realizaram alguns experimentos adicionais neste 

trabalho com o intuito de avaliar os fatores responsáveis por esse comportamento 

inesperado - o porquê do leite desnatado ficar retido no material inerte e o leite integral não. 

Nos experimentos adicionais foram usadas soluções de lactose e caseína, separadas e 

misturadas em proporções diferentes. Observaram que nos experimentos onde a caseína e a 

lactose eram alimentadas individualmente no secador, a suspensão de lactose promovia 

maior acumulação de material no leito. Quando alimentavam a mistura de lactose e caseína 

ao secador observaram um maior acúmulo do produto sobre as partículas. Desta forma foi 

constatado que o efeito combinado da caseína e da lactose promovia uma porcentagem de 

pó aderido superior ao observado apenas com a lactose. Uma vez que o comportamento 

anômalo, citado anteriormente, ainda não havia sido esclarecido, os autores partiram para a 

discussão sobre o teor de gordura presente no leite integral. Em processos convencionais a 
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desidratação do leite desnatado ocorre com maior facilidade, enquanto o leite integral 

apresenta maiores dificuldades em virtude do elevado teor de gorduras. No entanto, no leito 

de jorro a presença da gordura facilitou a obtenção do produto desidratado.  Este 

comportamento foi atribuído a formação de regiões de baixo impacto mecânico, provocado 

pela presença de glóbulos de gorduras. As gorduras reduzem a dureza do depósito de 

material sobre as partículas, facilitando a quebra da película aderida e consequentemente o 

arraste do pó. Ainda relacionado ao leite em pó obtido por Ochoa-Martinez et al. (1993) um 

resultado é importante ressaltar. Foi numa faixa de temperatura de saída do ar de 71-75ºC 

que se obteve um produto com características similares ao leite produzido no spray dryer. 

Dando continuidade aos estudos da secagem do leite no leito de jorro com as 

partículas de polipropileno Ochoa-Martínez et al. (1995) ampliaram a quantidade de 

alimentos líquidos estudados para sucos de laranja e de cenoura e café, mas  continuaram 

pesquisando o leite desnatado e o leite integral em diferentes concentrações de gordura 

(homogeneizado e não homogeneizado), avaliando a influência do teor de gordura, pH, 

adição de cálcio e presença de açúcares na recuperação do produto em pó. Como esperado, 

os alimentos com baixo teor de gordura acumularam-se nas partículas de polipropileno 

(leite desnatado, café e os sucos). Para os experimentos com leite integral, os autores 

reportaram o conteúdo mínimo de gordura necessário à liberação do pó (6,15% para o leite 

homogeneizado e 8,65% para o leite não homogeneizado). Abaixo destes percentuais, 

houve acumulação do pó, formando um depósito compacto de material a secar. O fato do 

leite não homogeneizado apresentar um conteúdo mínimo de gordura (que permite a 

liberação do pó) inferior a do leite homogeneizado foi associado ao efeito da 

homogeneização sobre os glóbulos de gordura. Constatou-se que o efeito da 

homogeneização sobre os glóbulos de gordura é desintegrá-los e cobri-los com uma nova 

membrana, principalmente de caseína. 

Considerando que no processamento térmico do leite ocorre formação de depósitos 

de sólidos sobre as superfícies aquecidas, os mesmos autores investigaram a possibilidade 

de ocorrer fenômeno semelhante sobre a superfície das partículas de polipropileno utilizado 

como material inerte, nos ensaios de secagem do leito de jorro. De acordo com os 

pesquisadores o acúmulo de sólidos é afetado pelo pH, temperatura e concentração de sais. 

Ochoa-Martinez et al. (1995) conduziram ensaios de secagem com leite desnatado, 
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variando o pH e adicionando cloreto de cálcio - CaCl2 com a finalidade de observarem se 

estes fatores afetariam de alguma forma a adesão do produto sobre as partículas de 

polipropileno. O leite desnatado fresco foi concentrado até 35% de sólidos totais e o pH foi 

modificado mediante a adição do hidróxido de sódio - NaOH.  Para  estudar o efeito da 

concentração de cloreto de cálcio - CaCl2 adicionaram ao leite concentrado, com pH 

corrigido, alíquotas de CaCl2. Quando o pH do leite concentrado foi aumentado para 6,65 o 

pó foi liberado das partículas, o que levou os autores a concluírem que em níveis mais 

elevados de pH o depósito formado sobre as partículas é menos espesso e compacto do que 

em pH mais baixo (6,35). Ainda, segundo os autores, estes resultados são observados no 

tratamento térmico do leite nos trocadores de calor. Os depósitos do material sobre o aço 

inoxidável eram menos compactos e espessos quando o pH do leite era aumentado. 

Segundo Burton (1988), se considera que o acúmulo de sólidos sobre a superfície quente 

ocorre mediante dois mecanismos: desnaturação das proteínas do soro ou eliminação do 

fosfato de cálcio conforme a temperatura aumenta. Nos ensaios realizados com o leite 

desnatado com pH corrigido para 6,65 e adição de CaCl2 o pó se mostrou aderido às 

partículas.  

O pó obtido por Ochoa-Martinez et al. (1995) foi analisado quanto ao tamanho e a 

forma e os resultados obtidos apontam para diferentes formas das partículas e o tamanho 

encontrado inferior ao tamanho daquelas obtidas no secador spray. Os autores associam à 

composição do alimento, tipo de atomização e viscosidade da amostra os fatores que podem 

influenciar o tamanho das partículas. 

Do exposto, constata-se, então, o potencial do uso do leito de jorro com inertes em 

relação ao secador spray para a produção em pequena escala. A rota processo-produto 

pesquisada nesta tese contempla a aplicação desta técnica à secagem e pulverização do leite 

de cabra, em atendimento as agro-cooperativas do RN interessadas em produzir o leite da 

cabra em pó de alta qualidade e a baixos custos. 
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5. Materiais e métodos 
Neste capítulo serão apresentados os materiais, equipamentos, metodologias e 

técnicas de medidas utilizadas na realização deste trabalho. A parte experimental desta 

pesquisa foi desenvolvida nos Laboratórios de Sistemas Particulados e Tecnologia de 

Alimentos (DEQ-UFRN). Entraram como parceiros para realização de algumas análises os 

Laboratórios de Engenharia Bioquímica - LEB, de Geologia e Geofísica, Marinha e 

Monitoramento Ambiental - GGEMMA, do Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Gás Natural 

- NUPEG e do Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos - NUPLAM, todos 

localizados no campus da UFRN. 

 

5.1 – Materiais 

5.1.1 – Matéria prima 

Dois tipos de leite foram utilizados: bovino e caprino. O leite bovino foi utilizado 

apenas nos testes preliminares com o objetivo de verificar a operacionalidade da secagem 

do leite em leito de jorro com inerte. Após se constatar a viabilidade operacional deste 

secador para este tipo de emulsão, a matéria prima foi substituída pelo leite caprino, o qual 

é o foco desta tese. Cumpre-se enfatizar a importância sócio-econômica da caprinocultura 

leiteira e a dificuldade de escoamento rápido da produção de leite de cabra in natura por 

parte dos pequenos produtores do Rio Grande do Norte, fato que justifica o caráter social 

desta tese.  

O leite de cabra utilizado neste trabalho foi fornecido pela APASA - Associação dos 

Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos (caprinocultores da região dos municípios 

de Lages e Angicos) no Estado do Rio Grande do Norte. O rebanho destes caprinocultores 

não possui uma raça bem definida. Após cada uma das coletas do leite de cabra na APASA, 

este leite era congelado em sacos de 1L e estocado em um freezer doméstico a -18ºC. Antes 

da execução das análises e/ou do processamento, as amostras ensacadas de leite eram 

retiradas do freezer, equilibradas à temperatura ambiente (25°C) e homogeneizadas lenta e 

manualmente.  
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Além do leite de cabra in natura foi utilizado como matéria prima em alguns 

experimentos o leite de cabra em pó, produzido industrialmente em secadores spray, e 

reconstituído. 

5.1.1.1 - Caracterização físico-química do leite de cabra in natura 

Na caracterização físico-química do leite de cabra in natura, foram empregados os 

seguintes métodos analíticos: 

5.1.1.1.1 – Sólidos totais 

O teor de sólidos totais do leite, denominado também de extrato seco total (EST) 

foi determinado por evaporação, até peso constante em estufa com circulação de ar à 

105ºC, Método nº 429/IV(Instituto Adolfo Lutz, 2008). Para melhor controle da umidade 

do ar circulante, uma bandeja contendo um leito de sílica gel foi colocada na estufa. As 

amostras de leite (5 g em média) foram pesadas em cadinhos de porcelana previamente 

tarados, sendo aquecidas em estufa durante 4 horas. Durante o acompanhamento da perda 

de umidade as amostras foram retiradas da estufa e colocadas em dessecadores, aguardando 

seu resfriamento até a temperatura ambiente (mantida a 25°C), quando então se procedia a 

pesagem. Os procedimentos de aquecimento, resfriamento e pesagem foram repetidos até 

peso constante. Todas as determinações de umidade foram feitas em triplicata.  

5.1.1.1.2 – pH 

O pH foi medido diretamente utilizando um potenciômetro previamente calibrado, 

Método nº 017/IV (Instituto Adolfo Lutz, 2008), consistindo na imersão dos eletrodos na 

amostra líquida, no caso a emulsão de leite.  

5.1.1.1.3 – Acidez titulável 

A acidez titulável, expressa em ºDornic, foi determinada pelo Método 427/IV 

(Instituto Adolfo Lutz, 2008). Este método consiste em titular 10 mL de uma amostra de 

leite (contida em um béquer de 100 mL tendo 5 gotas da solução de fenolftaleína 1%) com 

uma solução de Dornic (hidróxido de sódio N/9), até o aparecimento da coloração rósea. 

Note-se que cada 0,1 mL da solução de hidróxido de sódio N/9 equivale a 1°D.  
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5.1.1.1.4 – Gordura 

O teor de gordura foi determinado pelo Método de Gerber nº 433/IV(Instituto 

Adolfo Lutz, 2008), o qual se baseia na quebra da emulsão de gordura do leite pela adição 

de ácido sulfúrico e álcool isoamílico.  

5.1.1.1.5 – Índice crioscópico 

A crioscopia do leite que corresponde à medida do seu ponto de congelamento foi 

determinado pelo Método nº 425/IV (Instituto Adolfo Lutz, 2008). Neste método, a amostra 

é rapidamente resfriada a alguns graus abaixo do seu ponto de congelamento, sob constante 

agitação. Esta vibração ocasiona um desequilíbrio térmico no interior da amostra, fazendo 

com que a solução libere calor (calor de fusão). A temperatura sobe até atingir o ponto de 

congelamento, permanecendo constante por um intervalo de tempo (denominado plateau). 

Durante este plateau, faz-se a leitura do ponto de congelamento. 

5.1.1.1.6 – Sólidos desengordurados 

O teor de sólidos desengordurados do leite, denominado também de extrato seco 

desengordurado (ESD) foi calculado com a diferença entre o teor de sólidos totais e o teor 

de gordura do leite, segundo especificado pelo Método nº 431/IV (Instituto Adolfo Lutz, 

2008).  

5.1.1.2 – Caracterização física   

Os ensaios reológicos, as medidas de densidade e as de tensão superficial do leite de 

cabra in natura e do concentrado foram executados empregando-se os procedimentos 

experimentais, descritos a seguir. Estas propriedades foram determinadas variando-se tanto 

a temperatura do leite de cabra como a concentração de sólidos totais. 

5.1.1.2.1 - Ensaios reológicos 

Para o estudo do comportamento reológico do leite de cabra, utilizou-se um 

reômetro digital (RheoStress – marca Haake, modelo RS-150) acoplado a um banho 

termostático (marca Haake, modelo K20). Usando-se um sensor do tipo cilindros coaxiais, 

modelo DG-41, obtiveram-se as curvas de tensão cisalhante em função da taxa de 

deformação.  
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5.1.1.2.2 - Densidade  

A densidade do leite foi medida por picnometria, utilizando-se picnômetros padrões 

de 50 mL previamente calibrados (Medeiros, 2001). 

5.1.1.2.3 - Tensão superficial 

As medidas de tensão superficial do leite de cabra foram efetuadas em um 

tensiômetro, marca CSC- Du NOY, que se baseia no método do anel. Este método consiste 

em aplicar uma tensão para suspender o anel submerso no leite até que o seu menisco seja 

rompido (Medeiros, 2001). 

 

5.1.2 – Material inerte 

Tipos diferentes de materiais inertes foram cogitados para serem utilizados na 

secagem do leite, desde as partículas de teflon até o polietileno de alta densidade e o 

polipropileno. O teflon não chegou a ser utilizado devido ao elevado custo e os testes para 

escolha do material inerte se restringiram ao polietileno e polipropileno. 

5.1.2.1 – Caracterização do material inerte  

Definidos os materiais inertes a serem testados, os mesmos foram caracterizados 

quanto ao diâmetro médio das partículas, esfericidade, densidade e ângulo de deslizamento. 

Em todos os ensaios de caracterização foram empregadas as técnicas usuais de 

amostragem, garantindo-se a representabilidade das amostras.  

5.1.2.1.1 - Diâmetro das partículas  

Empregou-se o método do volume de líquido deslocado. Utilizou-se como líquido o 

álcool etílico (25 mL). Foram analisados vinte amostras com uma variação de cem a 

trezentas partículas, medindo-se o volume deslocado em provetas de 50 mL (Medeiros, 

2001). 

5.1.2.1.2 - Densidade da partícula  

 Foi determinada por picnometria líquida (álcool etílico) utilizando-se picnômetros 

previamente calibrados (Medeiros, 2001). As determinações foram realizadas em 

quintuplicatas.  
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5.1.2.1.3 - Esfericidade   

Obtida pela razão entre a área superficial da partícula e a área de uma esfera de igual 

volume.  Tanto para o polipropileno como para o polietileno a área superficial e o volume 

das partículas foram calculados, considerando que a forma geométrica destas partículas se 

aproximava daquela de um cilindro elíptico. Utilizando um paquímetro, foram medidas as 

dimensões características (diâmetros maior e menor e a altura) de 100 partículas.   

5.1.2.1.4 - Ângulo de deslizamento  

O ângulo de deslizamento das partículas foi determinado pela inclinação de uma 

plataforma horizontal, conforme ilustrada na Figura 5.1. Amostras representativas do 

material eram espalhadas em camadas sobrepostas (mantendo-se uma camada completa de 

mesma espessura para todos os materiais) sobre a plataforma horizontal. Em seguida, 

variava-se lentamente o ângulo de inclinação da superfície até se observar o início do 

deslizamento do material. A inclinação da superfície no momento em que o material 

começava a se deslocar, medida na escala acoplada à estrutura, foi designada como o 

ângulo de deslizamento. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Célula de medida do ângulo de deslizamento 
 

5.1.3 – Unidade de secagem  

Nesse estudo, foi utilizado um secador de leito de jorro cônico-cilíndrico, construído 

em aço inoxidável com visores em acrílico. A coluna consistiu de uma base cônica, com 

ângulo incluso (α) de 60°, altura de 13 cm e diâmetro de entrada (Di) de 3 cm.  A parte 

cilíndrica possuía 18 cm de diâmetro (Dc) e 72 cm de altura. A emulsão de leite era injetada 

no topo do secador por um sistema acoplado a uma bomba peristáltica. O ciclone do tipo 
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Lapple, construído em aço inoxidável com 10 cm de diâmetro de coluna cilíndrica e com 5 

cm e 2,5 cm de diâmetros do overflow e underflow respectivamente, promovia a separação 

e recolhimento do produto sólido.  O diagrama esquemático da unidade experimental de 

secagem utilizada é visto na Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 - Diagrama esquemático da unidade de leito de jorro que compreende: A – soprador de 

ar; B – válvula de escape; C – válvula de passagem; D – trocador de calor; E – partículas inertes; F 

– visores em acrílico; G, sistema de alimentação do leito de jorro; H – painel de controle; I  - 

ciclone; J – recipiente coletor do pó; K  - manômetro; L  – bomba peristáltica; M , recipiente que 

estoca o leite in natura; N - anemômetro; O – termohigrômetro. 

 

Os equipamentos periféricos e as instrumentações necessárias para operar essa 

unidade de secagem são descritos em seguida: 
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Equipamentos Periféricos e Instrumentação: 

- Soprador marca IBRAM-Weq modelo CR-6 com 4 cv  de potência; 

- Controlador de temperatura marca OMRON, modelo E5AW com precisão de 

0,1°C e controle de temperatura na faixa de ± 1°C; 

 - Termopares do tipo K (chromel-alumel) ligados a um indicador digital de 

temperatura, marca Lutron, TM-906 A, com precisão de 0,1°C; 

 - Termohigrômetro digital para medida da umidade relativa e temperatura do ar na 

saída do ciclone, marca Cole-Parmer, n° 4085, com precisão de 0,1% e 0,1°C, 

respectivamente; 

 - Aquecedor elétrico composto de um conjunto de duas resistências, com potência 

total de 2.000 W; 

 - Anemômetro digital para medida de velocidade do ar na saída do ciclone, marca 

Lutron, Modelo YK-80AM, com precisão de 0,1 m/s;  

 - Manômetro diferencial de vidro tipo tubo em U, para medidas da queda de pressão 

do leito; 

- Sistema de alimentação pulverizada da emulsão, constituído de um bico 

atomizador a dois fluidos (modelo PF60100-SS-Q, marca Spraying Systems do Brasil) 

acoplado a um compressor de ar (bomba a vácuo com fluxo invertido. Marca Milipore AS) 

e a uma bomba peristáltica (Masterflex L/S Compact Drive. Coleparmer); 

- Sistema de alimentação gotejante da emulsão, constituído de uma pipeta graduada 

com controle manual do volume de emulsão a ser alimentada. 

 

5.2 - Metodologia 

Os dados relativos ao estudo da rota tecnológica para a secagem de leite de cabra 

em leito de jorro foram obtidos mediante a metodologia descrita neste item. Para facilitar o 

entendimento do trabalho, a ordem dos itens apresentados na metodologia condiz com a 

ordem dos resultados apresentados no Capítulo 6 de resultados e discussão. 
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5.2.1 – Primeira fase dos testes preliminares  

Objetivando investigar a estabilidade da operação de secagem e produção de leite 

pó em leito de jorro pela análise do comportamento fluidodinâmico do leito de partículas, 

pela quantificação das variáveis fluidodinâmicas mais relevantes e pela especificação da 

eficiência de produção do leite em pó, dois ensaios de secagem foram realizados nesta 

primeira fase. Nestes ensaios, utilizou-se o leite bovino reconstituído e concentrado com 

teores de sólidos em torno de 46%. Esta concentração foi escolhida com base nas condições 

operacionais do processo industrial de produção do leite em pó nos secadores spray 

(Birchal, 2003). O leite concentrado foi injetado no topo da fonte pelo sistema de 

alimentação pulverizada e contínua. 

O material inerte utilizado nestes testes foi o polietileno de alta densidade, visto que 

o mesmo tem sido comumente empregado na secagem de polpas de frutas e não apresenta 

problemas de fadiga precoce em presença de materiais gordurosos (Medeiros 2001).  

As condições operacionais utilizadas nesses dois ensaios preliminares de secagem 

são exibidas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Condições operacionais dos ensaios de secagem com leite bovino concentrado. 

 Ensaio 1  Ensaio 2  
M i (kg) 2,5 3,0 
V/V jm 1,4 1,47 
Tge (°C) 80 80 
W (g/min) 5,11 2,88 
t (min) 47 105 
Vc (m/s) 0,59 0,66 

 

Com base no objetivo desta primeira fase de testes, as variáveis medidas ou 

determinadas durante estes ensaios foram: a temperatura do ar na entrada e na saída do 

secador (Tge, Tgs), a umidade relativa do ar na saída do secador, Xrs, a queda de pressão no 

leito de partículas (∆P), a razão altura da fonte/altura do anel (Hf/Ha), a massa e a umidade 

do pó coletado no ciclone (Mpó, Xpó). Após o término de cada um dos testes, mediam-se: a 

massa e a umidade da emulsão de leite retida no leito de partículas (Mss, Xret).   
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5.2.1.1- Metodologia básica dos ensaios de secagem 

Esses ensaios de secagem foram conduzidos de acordo com a metodologia descrita 

a seguir: 

• Inicialmente, efetuava-se o pré-aquecimento da unidade de leito de jorro 

com o material inerte jorrado pelo ar, a velocidade superficial média, Vc, igual ao valor 

especificado para o experimento.  

• Alcançado o regime permanente (quantificado pelo valor constante da 

temperatura do ar na saída do secador), procedia-se a alimentação da emulsão na forma 

contínua e na vazão, W, especificada no experimento, registravam-se também os valores 

das variáveis mensuráveis neste tempo considerado como zero.  

• Ao longo do experimento, acompanhavam-se as medidas da temperatura do 

ar na entrada do secador, da temperatura e umidade relativa do ar na saída do secador, 

da queda de pressão no leito e das alturas da fonte e do anel. Estas medidas eram 

registradas continuamente em intervalos regulares de tempo.  

• Em intervalos pré-fixados do tempo de processamento, o pó coletado no 

ciclone era recolhido, pesado e reservado para análise. 

• Ao final de cada um dos testes, amostras de inertes eram retiradas, 

aleatoriamente e em triplicatas, do leito de partículas para a realização da análise de 

retenção e umidade do material retido, conforme descrito no subsequente item 5.2.1.2. 

A eficiência de produção do pó no leito de jorro, Efic, foi calculada segundo a 

Equação 5.1, correspondendo à fração percentual da massa de sólidos coletada no ciclone, 

Mpó(1-Xpó), em relação à massa total de sólidos alimentada no secador, Malim(1-X).  

A retenção, Rss, definida como a fração mássica percentual de sólidos retidos no 

leito de inertes, Mss(1-Xret) pelo total de sólidos alimentados, foi determinada pela Equação 

5.2. Os valores experimentais obtidos por gravimetria (conforme a metodologia descrita no 

item subsequente 5.2.1.2) da umidade e da massa da emulsão retida nas amostras de inertes 

foram extrapoladas para o leito total de partículas.  

Devido, não só à adesão do pó nas paredes do equipamento e acessórios, mas 

também à emissão de finos para atmosfera, a soma de Rss com Efic não corresponde a 
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100%. O percentual relativo a estas perdas foi estimado pela Equação 5.3, considerando o 

balanço de sólidos no secador. 
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5.2.1.2 - Determinação da umidade do material retido nas partículas inertes 

As amostras do material inerte coletadas do leito de partículas após os testes de 

secagem eram pesadas e, posteriormente, secas em estufa a 90°C até massa constante. Em 

seguida, após a pesagem das amostras secas, estas eram lavadas em água corrente para 

retirada do filme aderido. As amostras lavadas, depositadas novamente em estufa, eram 

secas a 90°C até massa constante. Determinavam-se assim a massa de emulsão aderida aos 

inertes e a sua respectiva umidade. As relações mássicas (emulsão/inerte) e (sólido 

seco/inerte) obtidas nas amostragens foram extrapoladas para o leito de partícula. O 

percentual de retenção de sólidos nos inertes foi calculado conforme Equação 5.2. Esta 

metodologia vem sendo utilizada por diversos autores (Freire et al., 2009, entre outros) e a 

extrapolação para o leito se baseia na consideração que o leito de jorro se comporta como 

um vaso perfeitamente agitado. 

 

5.2.2 – Segunda fase dos testes preliminares 

Após a constatação do potencial em se utilizar o leito de jorro para a secagem-

pulverização do leite concentrado, passou-se à segunda fase dos testes preliminares, a qual 

teve como objetivos avaliar a possibilidade da secagem do leite in natura, assim como, 

estabelecer condições operacionais mais adequadas para se operar a unidade de leito de 

jorro. Trabalhou-se nesta fase tanto com o leite de vaca na forma concentrada e in natura, 
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quanto com o leite de cabra in natura. Os inertes utilizados foram partículas de polietileno 

de alta densidade. 

Visando atingir esses objetivos, fez-se necessário obter dados para avaliar o efeito 

da concentração de sólidos na emulsão alimentada, o da temperatura do ar na entrada do 

secador e o da forma de alimentação do leite na eficiência de produção do leite em pó.  

Para o estudo do efeito do tipo de alimentação da emulsão de leite em leito de jorro, 

diferentes tipos de injetores e de leite foram testados como visto na Tabela 5.2, a saber: 

alimentação contínua gotejante (CG), alimentação contínua pulverizada (CP) e alimentação 

intermitente pulverizada (IP); o leite de vaca (V) e o leite de cabra in natura (C). A 

alimentação era injetada no topo e sobre o leito, na região correspondente à fonte. As 

cargas de inerte e as temperaturas utilizadas nos ensaios também são apresentadas nesta 

Tabela.  

 

Tabela 5.2: Condições operacionais dos ensaios de secagem-pulverização do leite (bovino e 

caprino) na forma concentrado e in natura.  

Ensaios Alim. Tipo de 
leite 

(1-X) 
(%) 

Tge 

(ºC) 
M i 

(kg) 
W 

(g/min) 

t 
(min) 

1 CG V 40 70  2,5 4 50 
2 CG V 40 80 3,0 4 110 
3 CG V 12 70 3,0 4 60 
4 CG C 15 80 2,5 4 77 
5 IP C 15 90 2,5 11 120 
6 CP V 11 70 3,0 4 70 
7 CG C 15 70 3,0 2 70 

 

Nos ensaios 1, 2, 3, 4 e 6 foram alimentados em média 260g de leite, com vazão de 

alimentação média de 4 g/min. A velocidade superficial do ar, Vc, foi de 0,64m/s e 0,59 m/s 

para os ensaios realizados com cargas de inerte, Mi,  de 3,0 kg e 2,5 kg, correspondente a 

V/Vjm igual a 1,40 e 1,47, respectivamente. O ensaio 5 foi realizado com duas alimentações 

intermitentes de 340 g, vazão de alimentação, W, de 11 g/min, mantendo-se um tempo de 

intermitência (30 minutos alimentando e 30 minutos sem alimentação) de 60 minutos. No 

ensaio 7, manteve-se uma vazão de alimentação de 2 g/min, sendo alimentados 150 g de 

leite de cabra. 
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A metodologia básica dos ensaios de secagem é a mesma descrita no item anterior 

5.2.1.1, fazendo apenas as adaptações às condições de cada ensaio. 

Ao final de cada um dos testes, a massa de pó coletada no ciclone durante a 

secagem era pesada para determinar a eficiência de produção de pó, calculada pela Equação 

5.1 conforme já descrito no item 5.2.1.1.  

Frente à análise dos resultados obtidos nestes testes preliminares, planejaram-se os 

testes em leito de jorro com diferentes partículas inertes para descrever conjuntamente a 

secagem do leite de cabra in natura e a produção do seu pó de forma otimizada, dentro das 

limitações da unidade de secagem em leito de jorro disponível.  

A análise dos resultados desses testes visa viabilizar tecnicamente uma proposta da 

rota processual para produção de leite de cabra em pó em leito de jorro com inertes nas 

agro-cooperativas do RN.   

 

5.3 – Metodologia dos experimentos para a operação do leito de jorro 

Frente à análise dos resultados obtidos nos testes preliminares, planejou-se o 

trabalho experimental para descrever conjuntamente a secagem do leite de cabra in natura e 

a produção do seu pó, visando obter a faixa mais adequada das variáveis de processo e 

operação da unidade de leito de jorro. A Tabela 5.3 sumariza as etapas deste trabalho 

experimental assim como seus objetivos específicos e as ações propostas frente aos 

resultados a serem alcançados.  

Ressalte-se que os resultados desse trabalho experimental, assim como a sua análise, 

forneceram os requisitos para viabilizar tecnicamente a proposta de uma rota processual na 

produção de leite de cabra em pó em leito de jorro com inertes nas agro-cooperativas do 

RN.  

Subseqüente a essa metodologia, segue aquela desenvolvida para os testes 

complementares, que visam o possível escalonamento da unidade.   
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Tabela 5.3 – Planejamento das etapas relativas ao trabalho experimental para definição do 

modo operacional da unidade de leito de jorro. 

Etapas Objetivos Ações propostas 

Retenção do leite 
nos inertes 

- identificar mecanismo que rege 
a produção de leite em pó na 
unidade; 
- selecionar metodologia de 
medição dos parâmetros de 
retenção do leite nos inertes. 

- correlação de parâmetros de 
produção, retenção e perdas do 
leite em pó na unidade, por 
métodos de medição distintos, 
em condições comparáveis e 
compatíveis.  

Modo operacional e 
de controle da 
unidade de leito de 
jorro 

- definir o modo e sistema de 
alimentação da emulsão, tipo de 
inerte para melhor operar a 
unidade de leito de jorro na 
secagem e produção do leite de 
cabra em pó. 

- correlação entre os parâmetros 
qualitativos de operação do leito 
de jorro e os quantitativos de 
produção de leite em pó; 
- seleção do melhor modo 
operacional em função da 
melhor produção. 

Qualidade do leite de 
cabra em pó 
produzido 

- identificar os parâmetros de 
qualidade do produto; 
- definir a faixa operacional da 
temperatura de secagem em 
função da qualidade do produto.  

- correlação dos parâmetros de  
qualidade do leite de cabra em 
pó obtido (no modo operacional 
otimizado) com o tempo de 
armazenagem e a temperatura de 
operação da unidade. 

 

5.3.1 – Testes de retenção do leite nas partículas inertes 

Devido às baixas eficiências de produção de pó obtidas nos ensaios preliminares e 

considerando que a elevada retenção e acúmulo de material nas partículas de inerte é um 

dos maiores problemas do secador de leito de jorro na secagem-pulverização de pastas e 

suspensões, realizou-se inicialmente um estudo experimental sobre a cinética de retenção 

da emulsão de leite no leito de partículas inertes.  

Os dados da retenção foram correlacionados com as medidas do ângulo de 

deslizamento, θ, do material inerte recoberto com a emulsão. Foram utilizados para os dois 

tipos de partículas de inerte, polipropileno (PP) e polietileno de alta densidade (PE) e 

desenvolvidas e testadas duas metodologias distintas para se analisar a retenção e pré-

selecionar o tipo de inerte a ser utilizado na unidade de leito de jorro. Nos ensaios com os 

inertes PE a alimentação foi pulverizada, enquanto que com os inertes PP a alimentação foi 

gotejante. As condições de operação para as duas metodologias foi fixa para a carga de 

inerte (2,5Kg), temperatura do gás na entrada do secador (70ºC). 
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 As metodologias para avaliar as retenções das partículas estão descritas a seguir: 

5.3.1.1 - Metodologia experimental 1 

 Após a alimentação do leite de cabra (150 ± 5g injetados nos primeiros 5 minutos 

do teste), interrompia-se a injeção do ar, em intervalos de tempos regulares (5 minutos), 

retirando-se, em cada parada, 500 g de material (inerte revestido pela emulsão) para a 

medição do ângulo de deslizamento e 30 g para a análise da massa e umidade da emulsão 

retida nos inertes. Como a medida do ângulo não é um teste destrutivo, ao seu término, os 

500 g do material retornavam à coluna, evitando-se, assim, perturbações na operação do 

leito devido à perda de partículas. Continuava-se, então, o ensaio de secagem com novas 

interrupções para coletas de amostras e medidas do ângulo de deslizamento a cada 5 

minutos de operação.  

5.3.1.2 - Metodologia experimental 2 

 Mantidas as mesmas condições do experimento realizado conforme a metodologia 

1,  o mesmo foi reproduzido na forma de 5 experimentos, tendo eles um mesmo tempo 

inicial de alimentação da emulsão de leite de 5 minutos e diferenciando entre si no tempo 

de secagem. O primeiro ensaio teve 5 minutos de secagem, o segundo 10 minutos, o 

terceiro 15, o quarto 20 e o quinto teste 25 minutos. Finalizado cada experimento, a carga 

de inerte era pesada, sendo coletadas amostras para a medida do ângulo de deslizamento e a 

determinação da massa e umidade da emulsão retida nos inertes. A determinação do ângulo 

de deslizamento e da umidade retida foram realizadas conforme os métodos descritos nos 

itens 5.1.2.1.4 e 5.2.1.2 deste capítulo. 

5.3.1.3 – Forma de correlação das variáveis obtidas 

Após a obtenção dos dados, calcularam-se as variáveis Efic e Rss segundo as 

Equações 5.1 e 5.2.  

Visando correlacionar os dados obtidos para melhor entender o mecanismo de 

produção do leite de cabra em pó em leito de jorro, as variáveis Rss, θ, Xret e Efic foram 

descritas, na forma de gráficos, em função do tempo de processamento, da metodologia 

utilizada e do tipo de operação inertes-injetor.  

A análise destes resultados, apresentada e discutida no capítulo subsequente, 

resultou na especificação e detalhamento da segunda etapa do trabalho experimental 
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5.3.2 – Testes para definição do modo operacional da unidade de leito de jorro 

A rota tecnológica a ser proposta deve contemplar não só a minimização de custos 

como a simplificação do processo, uma vez que o módulo de secagem terá que ser instalado 

na região rural, com poucos recursos econômicos e técnicos.  

Como descrito na Tabela 5.3, o objetivo desta etapa experimental foi definir o modo 

mais adequado de se operar a unidade de secagem em leito de jorro, de forma a viabilizar a 

produção contínua do leite de cabra em pó. Para tal, elaborou-se o planejamento fatorial 23 

com réplica dos oitos experimentos, constituído, portanto, de 16 ensaios de secagem do 

leite de cabra na unidade experimental, tendo como variáveis independentes: o material 

inerte, partículas de polietileno de alta densidade (-1) ou partículas de polipropileno (+1); o 

tipo de injeção da emulsão do leite, atomizada (-1) ou gotejante (+1), e a forma de 

alimentação desta emulsão, contínua (-1) ou intermitente (+1). As variáveis respostas foram 

assim selecionadas: eficiência de produção de pó, Efic, retenção do leite nos inertes, Rss, e 

perdas, Perdas, determinadas pelas Equações 5.1, 5.2 e 5.3 respectivamente.  

Com base nas decisões de projeto justificadas no parágrafo subsequente, pôde-se 

selecionar, como variáveis pré-fixadas, aquelas listadas na Tabela 5.4  

Tabela 5.4: Valores das variáveis pré-fixadas.  

Valores estabelecidos  Variáveis  
Alimentação 
intermitente 

Alimentação 
contínua 

Mi (kg) 2,50 ± 0,01 2,5 ± 0,01 
V/V jm (-) 1,2 1,2 
Tge (°C) 90 ± 3 90 ± 3 

Vol (mL) 500 500 
X (% base úmida) 87,0 ± 2 87,0 ± 2 

t (min) 100 50 
∆tint (min) 20 ± 2 - 

W (mL/min) 10 10 
 

A massa de inerte, Mi, foi fixada em 2,5 kg para a melhor performance do soprador 

de ar utilizado no laboratório (Mi = 3,0 kg representou o limite máximo para garantir a boa 

performance do soprador). Frente a esta escolha, a vazão da emulsão mais apropriada para 

manter o regime de jorro estável foi obtida como sendo W = 10 mL/min. Decidiu-se fixar a 

mais baixa vazão de ar no secador, mas que fosse a suficiente para garantir um regime de 

jorro estável, selecionando então a razão V/Vmj = 1,2. Isto assegura o mais baixo custo de 
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bombeamento e de aquecimento do ar, garantindo sempre uma taxa de energia suficiente 

para evaporação da água na emulsão do leite (característica essa da técnica do leito de 

jorro). Como decidiu-se eliminar a etapa de concentração do leite de cabra para simplificar 

a rota processual, trabalhou-se com o leite in natura (X = 87% b.u.). O tempo de 

processamento 50 minutos para os testes com alimentação contínua da emulsão foi fixado 

com base nos resultados dos testes anteriores, os quais relataram o regime permanente da 

operação pela constância nos valores das variáveis medidas na saída do leito. O valor da 

temperatura do ar na entrada do leito, Tge,  foi fixada em 90°C com base, também, nos 

resultados dos testes anteriores que confirmaram um aumento em Efic com o aumento em 

Tge na faixa 70°C ≤ Tge ≤ 90°C. Entretanto, a qualidade do leite em pó produzido deve ser 

averiguada em função desta temperatura para confirmar ou redefinir o seu valor.  

A ordem de execução desses ensaios foi aleatória, sendo a matriz experimental 

apresentada na Tabela 5.5.   

 

Tabela 5.5: Matriz dos experimentos de secagem 

Ensaios Tipo de inerte Tipo de injeção Forma de alimentação 

1 Polietileno (-1) Pulverizada (-1) Contínua (-1) 

2 Polipropileno (+1) Pulverizada (-1) Contínua (-1) 

3 Polietileno (-1) Gotejante (+1) Contínua (-1) 

4 Polipropileno (+1) Gotejante (+1) Contínua (-1) 

5 Polietileno (-1) Pulverizada (-1) Intermitente (+1) 

6 Polipropileno (+1) Pulverizada (-1) Intermitente (+1) 

7 Polietileno (-1) Gotejante (+1) Intermitente (+1) 

8 Polipropileno (+1) Gotejante (+1) Intermitente (+1) 

 

O leite em pó arrastado pelo ar foi coletado, após a separação no ciclone, em sacos 

plásticos limpos previamente pesados. Ao final de cada experimento, determinavam-se a 

massa deste pó coletado (Mpó) e o seu teor de umidade (Xpó). Ainda, ao término de cada 

experimento, coletavam-se amostras de inertes em pontos representativos do leito, visando 

quantificar a retenção de sólidos e umidade da película de emulsão aderida a estes inertes. 

conforme metodologia 2, descrita no item 5.3.1.2 deste capítulo. 
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Utilizou-se o software STATISTICA® (Statsoft, Inc., Tulsa, Oklahoma) – versão 7 

para a análise estatística dos resultados e correlações, apresentada e discutida no Capítulo 6.  

 

5.3.3 – Testes de caracterização da qualidade do leite de cabra em pó 

 Tendo por base os aspectos teóricos sobre a constituição química do leite de cabra 

analisados no Capítulo 3 e os trabalhos de literatura (Pisecky, 1995; Hardy et al., 2002; 

Birchal et al., 2005; Ilari e Mekkaoui, 2005), a qualidade do leite de cabra em pó produzido 

no leito de jorro pode ser avaliada e comprovada pela comparação de suas propriedades 

físico-químicas mais relevantes com as do leite de cabra em pó industrialmente produzido, 

aprovado e reconhecido pelos órgãos oficiais de regulamentação, e disponibilizado no 

mercado consumidor. Ressalte-se que o leite de cabra em pó industrializado utilizado nesta 

comparação foi adquirido no mercado, sendo de marca internacionalmente conhecida e 

aprovada pelos órgãos oficiais de regulamentação. De acordo com informações técnicas do 

fabricante, este leite foi produzido pela técnica tradicional de secagem em spray.  

A caracterização da qualidade do leite de cabra em pó produzido no leito de jorro 

foi realizada em duas sub-etapas. A primeira consistiu na obtenção dos dados de 

caracterização para a análise e identificação da qualidade do leite de cabra em pó produzido 

na melhor condição operacional da unidade de leite de jorro (ver item 5.3.2), reproduzida 

na Tabela 5.6.  

 

Tabela 5.6 – Condição operacional da unidade de leito de jorro nos testes de caracterização 

da qualidade do leite de cabra em pó obtido.  

Variáveis Valores estabelecidos 

Modo operacional alimentação da emulsão de leite: 
intermitente e gotejante  
inertes: polipropileno 

Mi (kg) 2,50 ± 0,01 
V/V jm (-) 1,2 
Tge (°C) 90 ± 3 

Vol (mL) 500 
X (% base úmida) 87 ± 2 

t (min) 100 
∆tint (min) 20 ± 2 

W (mL/min) 10 
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Nessa primeira sub-etapa, obtiveram-se dados experimentais do produto para 

analisar também o efeito do tempo de armazenamento na qualidade do leite em pó. Para tal, 

o leite em pó produzido na unidade foi acondicionado em um recipiente de vidro fechado e 

estocado no laboratório em condições ambientes. Duas amostragens foram efetuadas, uma 

no primeiro mês de estocagem e a outra no sexto mês.  

Com base nas estampas de sua embalagem, o leite de cabra em pó industrializado, 

adquirido no mercado, possuía um mês de armazenamento (na data em que os testes de 

caracterização da primeira sub-etapa foram realizados), coincidindo assim com a idade da 

primeira amostragem do leite em pó produzido.  

 Na segunda sub-etapa, obtiveram-se os dados para analisar o efeito da temperatura 

de processamento (80, 90 e 100ºC) na qualidade do leite em pó produzido.

 Selecionaram-se, com base no trabalho de Birchal (2003), as seguintes propriedades 

físicas que influenciam a qualidade do leite em pó: a sua umidade, o tamanho médio de 

suas partículas, a sua densidade aparente e o número de Hausner. Foram acrescentadas a 

estas propriedades, quatro outras: isoterma de sorção obtida a 25°C, escoabilidade, 

solubilidade e atividade de água do produto final. Os métodos e procedimentos usados para 

a determinação destas propriedades são descritos a seguir. 

Visando complementar os parâmetros mensuráveis de identificação da qualidade do 

produto, adicionaram-se, às propriedades do leite em pó, as propriedades relevantes da 

emulsão de leite (ver item 5.1.1.1). Reconstituiu-se a emulsão de leite para cada um dos pós 

analisados (o produzido em leito de jorro e o industrial) para a determinação destas 

propriedades e comparação com as do leite de cabra in natura. 

5.3.3.1– Umidade do leite em pó  

A umidade do leite em pó, Xpó, foi determinada por evaporação até peso constante 

em estufa com circulação de ar a (93 ± 2)ºC, Método nº 454/IV (Instituto Adolfo Lutz, 

1985). 

5.3.3.2 – Atividade de água 

A determinação da atividade de água, aw, é uma das medidas mais importantes no 

processamento e análise dos alimentos in natura ou processados, devido à sua influência na 

qualidade e na estabilidade destes. Ela representa a umidade relativa de equilíbrio do ar que 
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envolve o material (relação entre a pressão de vapor da água na camada de ar que envolve a 

superfície do material e a pressão de vapor da água pura à mesma temperatura) e está 

diretamente ligada ao teor de água não-ligada disponível no material.  

A atividade de água no leite em pó foi medida diretamente utilizando o aparelho 

Aqualab (modelo 4TE - Decagon Devices, Inc., Pullman,WA), cujo funcionamento se 

baseia nos higrômetros de resposta rápida.  

 5.3.3.3 – Granulometria 

A distribuição granulométrica das amostras de leite em pó (coletadas 

randonicamente) foi determinada em um granulômetro a laser, modelo 1180 CILAS 

(Compagnie Industrielle de Lasers, La Source, Orleans) a seco. Calculou-se o diâmetro 

médio das partículas do leite, Dmédio, pela integração da curva obtida de distribuição 

cumulativa do percentual passante (em volume). Para melhor caracterizar esta curva de 

distribuição de tamanho, além de Dmédio, determinou-se também o índice de dispersão de 

tamanho, Id (igual à razão da diferença entre diâmetros correspondentes a 90% e a 10 % da 

fração passante pelo o diâmetro correspondente a 50% da fração passante). 

5.3.3.4 – Densidade aparente 

Considerando-se que as densidades aparentes de um meio particulado sob condições 

de empacotamento livre, ρap.min, e de compactação máxima, ρap.máx, foram devidamente 

definidas no item 3.2.1 (Cap. 3), a medição destas propriedades procedeu por dois métodos 

distintos. O primeiro, adaptado do setor industrial e utilizado por Birchal (2003), constou 

do seguinte procedimento:  

• pesar 20 g da amostra da amostra de leite em pó em balança de precisão; 

• transferir esta massa, lenta e gradualmente, para o interior de uma proveta de 

polipropileno de 250 mL graduada de 1 mL; 

• registrar o volume ocupado pela massa de pó depositada, obtendo-se a 

densidade aparente deste leito expandido, ρap.min;  

• vedar, com um filme plástico, a parte superior da proveta, deixando-a cair de 

uma altura de 20 cm sobre uma superfície horizontal, por 40 vezes consecutivas; 

• registrar o volume obtido e determinar a densidade aparente do leito em sua 

compactação máxima, ρap.máx.  
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Ressalte-se que Birchal (2003) enfatizou em seu trabalho a importância da 

deposição lenta e gradual do pó no interior da proveta, permitindo assim a formação de um 

leito de partículas em empacotamento mais livre e, por conseqüência, valores de ρap.min 

próximos (a menos do erro experimental) aos obtidos na condição de mínima fluidização 

do leito de partículas. Além disso, 40 quedas da proveta foi o número mínimo necessário, 

proposto por Birchal (2003), para assegurar um valor constante e reprodutível do volume 

do leito compactado do leite em pó.  

No segundo método, utilizou-se um medidor de densidade aparente (Volúmetro de 

compactação). O procedimento padrão adotado, segundo as normas do laboratório, foi 

pesar 10g do pó e transferir cuidadosamente para a proveta do equipamento e os volumes 

anotados após 0, 10, 500 e 1250 batidas. Com esses volumes calcularam-se as densidades 

de empacotamento livre (V10) e de compactação máxima (V1250).  

5.3.3.5 – Número de Hausner  

Como definido no item 3.2.1 (Cap. 3), o número de Hausner (HR), proposto por 

Geldart (1986), é uma medida de magnitude das forças de coesão entre partículas e 

calculado pela razão ρap.máx/ρap.min. 

 5.3.3.6 - Escoabilidade 

 A escoabilidade dos pós foi avaliada a partir da determinação do ângulo de repouso 

estático, θest. As medidas foram efetuadas fixando-se um funil a uma dada altura h de uma 

superfície horizontal e despejando-se vagarosamente a amostra do leite em pó através do 

mesmo. A partir das medidas do raio e da altura do cone formado pelo leite em pó, 

calculou-se a tangente e determinou-se o respectivo ângulo de repouso.  

 5.3.3.7 – Solubilidade  

 A solubilidade do leite em pó, ζζζζ, representa o percentual mássico de sólidos 

solúveis (em água) presentes neste pó. Esta propriedade foi determinada segundo o método 

descrito por Eastman e Moore (1984), modificado por Cano-Chauca et al. (2005) , o qual 

consistiu em: adicionar 1 g de leite em pó em 100 mL de água destilada, homogeneizando a 

mistura, com agitador magnético à alta velocidade e por 5 minutos; transferir a solução para 

o tubo de centrífuga e centrifugar por 5  minutos em 2600 rpm; transferir uma alíquota de 



Capítulo 5 – Materiais e métodos 

Uliana Karina Lopes de Medeiros   77 
 

25 mL para uma placa Petri, previamente pesada, colocando-as imediatamente em uma 

estufa a 105°C por 5 horas; determinar a solubilidade (%) pela diferenças das massas.  

5.3.3.8 – Isotermas de sorção 

 A isoterma de sorção do leite em pó foi obtida, em triplicata, utilizando o aparelho 

AquaLab® modelo 4TE (Decagon Devices, Inc., Pullman, Washington). Amostras de leite 

em pó de 1,0 g, previamente pesadas e acondicionados em cápsulas, foram armazenadas em 

um dessecador contendo ar a 92% de umidade relativa (atmosfera obtida por exposição a 

uma solução de NaCl - 1molal). Após a transferência de cada cápsula para o dessecador, 

acompanhavam-se as medidas de atividade de água (aw) em intervalos de tempo pre-

determinados com posterior pesagem da amostra, para determinação de sua umidade de 

equilíbrio, Xeq. Inicialmente, efetuavam-se as medidas em intervalos de uma hora, 

aumentando-se este intervalo à medida que a atividade de água tendia a se estabilizar. As 

medidas foram acompanhadas por aproximadamente três dias.  

Com o objetivo de obter uma equação representativa da isoterma de sorção do leite 

em pó a 25 °C, buscou-se o melhor modelo de ajuste aos dados experimentais obtidos, 

dentre os seguintes modelos comumente usados na literatura na descrição das isotermas de 

sorção de produtos alimentícios (ver Birchal, 2003): 

 

 

Equação de GAB (Guggenheim-Anderson-de Boer): 
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 Para o ajuste e a escolha do melhor modelo, utilizou-se o software STATISTICA® 

(Statsoft, Inc., Tulsa, Oklahoma) – versão 7. 

    5.3.3.9 – Reconstituição  

Finalizada a etapa de análise das propriedades do leite de cabra em pó, estudaram-se 

algumas propriedades do leite de cabra reconstituído para 12% de sólidos, comparando-as 

com as do leite de cabra in natura. Realizaram-se análises físico-químicas com 

determinação da acidez titulável e pH e foram medidas a densidade, tensão superficial e 

viscosidade do leite reconstituído e in natura. As análises foram realizadas conforme a 

metodologia que está descrita nos itens 5.1.1.1 e 5.1.1.2 

5.3.4 – Testes complementares para o escalonamento da unidade de secagem 

Após a escolha do modo operacional da unidade de leite de jorro e a comprovação 

da qualidade do pó produzido, pôde-se propor uma rota processual, viável tecnicamente, 

para os agro-produtores do RN. Entretanto, visando o futuro escanolamento da unidade de 

leito de jorro, de escala de laboratório a escala industrial de pequeno porte, realizaram-se os 

ensaios fluidodinâmicos e os ensaios de capacidade máxima do secador para se equacionar 

as variáveis necessárias aos modelos empíricos ou semi-empíricos de escalonamento deste 

tipo de secador (Costa Jr. et al 2006 ). 

5.3.4.1 - Testes fluidodinâmicos 

Os ensaios fluidodinâmicos foram divididos em duas etapas: 

1ª etapa: Curvas fluidodinâmicas preliminares para as partículas de polipropileno 

sem a adição de emulsão (leite). Os ensaios foram realizados sem acionamento do sistema 

de aquecimento, que devido ao atrito atinge cerca de 60°C na entrada do secador. 

As curvas características dos leitos de partículas sem adição da emulsão foram 

obtidas pelo método convencional, acompanhando-se as medidas de queda de pressão no 

leito em função da velocidade do ar. As curvas foram obtidas no sentido da vazão crescente 

e decrescente, para o leito seco (constituído apenas do material inerte), utilizando a 

metodologia apresentada em Medeiros (2001) e descrita a seguir:  

1 – Carregava-se a coluna com a carga de inerte pré-estabelecida. Pré-aquecia-se o sistema, 

fixando a temperatura de trabalho e mantendo a vazão do ar suficiente para promover um 
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jorro com boa circulação de sólidos e uma altura da fonte que não comprometesse o arraste 

das partículas para fora do secador;  

2 - alcançada a temperatura de trabalho, diminuía-se gradativamente a vazão do ar, 

registrando a queda de pressão correspondente; 

3 - atingida a estabilidade, registrava-se a queda de pressão de jorro estável, passando-se a 

diminuir mais cautelosamente a vazão do ar. A menor vazão em que ainda se verificar a 

formação da fonte era registrada como a vazão de jorro mínimo. Prosseguia-se o 

experimento até a interrupção completa do fluxo do ar.  

2ª Etapa: Curvas fluidodinâmicas realizadas a partir de um planejamento fatorial 

para as partículas de polipropileno. 

Foi realizada uma série de ensaios de acordo com um planejamento fatorial 22 com 

repetições no ponto central, visando-se obter modelos empíricos para predição dos 

parâmetros fluidodinâmicos em função da carga de inerte e do volume de leite adicionado. 

Como mencionado, estes modelos empíricos deverão ser usados na predição dos 

parâmetros fluidodinâmicos em função da carga e da quantidade de leite injetado no leito. 

Nestes ensaios também não foi acionado o sistema de aquecimento (temperatura média de 

60°C do ar, medida na entrada do secador) e as curvas foram obtidas conforme a 

metodologia descrita anteriormente, imediatamente após a alimentação do leite. Os níveis 

fixados para as variáveis independentes estão apresentados na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Matriz dos experimentos fluidodinâmicos  

Ensaios Mi (Kg) Vol (mL) 

1 2,0 kg (-1) 0 mL (-1) 

2 3,0 kg  (+1) 100 mL (-1) 

3 2,0kg  (-1)  0 mL (+1)  

4 3,0 kg (+1) 100 mL (+1) 

5 2,5 kg (-1) 50 mL (-1) 

6 2,5 kg (+1) 50 mL (-1) 

7 2,5 kg (+1) 50 mL (+1) 
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5.3.4.2 – Testes de estabilidade do leito e capacidade de evaporação 

Os ensaios de estabilidade do leito de partículas e a capacidade de evaporação 

máxima foram realizados com base na metodologia descrita em Cunha (1999) e Spitzner 

Neto et al (1998). Prevendo-se um posterior estudo de ampliação de escala e para analisar 

as condições de estabilidade do leito em presença da emulsão de leite, realizaram-se ensaios 

para avaliar a vazão máxima de leite que o leito de partículas de polipropileno suporta em 

condições de estabilidade. Nestes ensaios foram avaliadas as condições fluidodinâmicas, 

relativas à circulação das partículas, queda de pressão no leito e altura da fonte e 

psicrométricas do ar na saída do secador. Os ensaios foram realizados em dois níveis de 

temperatura, 90°C e 100°C e para a carga de 2,5 kg de polipropileno.  

A metodologia utilizada nestes ensaios é descrita a seguir. 

1. Carregava-se o leito com as partículas inertes, ligava-se o equipamento, nas 

condições de temperatura e vazão do ar pré-fixadas e aguardava-se a 

estabilização do sistema. 

2. Atingido o regime permanente, iniciava-se a alimentação do leite com uma 

vazão pré-fixada e esperava-se que o processo atingisse novamente condições de 

regime permanente, o que era verificado pela constância nas medidas de 

temperatura e umidade do ar na saída do secador, altura da fonte e queda de 

pressão. Restabelecidas as condições de regime permanente, operava-se o leito 

por mais alguns minutos, registravam-se todas as medidas e efetuavam-se, 

através das paredes do visor de acrílico, medidas da velocidade de deslizamento 

das partículas na região anular. Recolhia-se e pesava-se o pó coletado no 

ciclone, que era reservado para posterior análise do teor de umidade.  

3. Aumentava-se a vazão de leite e repetia-se o procedimento anteriormente 

descrito até que se observassem condições de instabilidade do leito. 

Com os dados de umidade relativa e temperatura do ar na saída do secador, foram 

determinadas, utilizando o Programa PSIC desenvolvido por Silva (2007), a umidade 

absoluta e temperatura de bulbo úmido do ar. Com a temperatura de bulbo úmido 

determinou-se a umidade de saturação do ar na saída do secador, utilizando-se o mesmo 
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programa. A Tabela 5.8 apresenta as vazões de alimentação utilizadas nos ensaios e suas 

temperaturas do gás na entrada do secador correspondentes. 

 

Tabela 5.8 – Condições dos ensaios de estabilidade 

Ensaios Tge (ºC) W (mL/min) 

1 90 10; 15; 20; 25,8 

2 100 4,4; 10,7; 15,6; 20,6; 27,1 
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6. Resultados e discussão 
6.1 – Caracterização do leite de cabra in natura 

A caracterização da emulsão do leite de cabra foi dividida em duas etapas: a 

caracterização físico-química e a caracterização física.  

 

6.1.1 – Propriedades físico-químicas  

A Tabela 6.1 apresenta os resultados das análises físico-químicas do leite utilizado 

nesta tese.  

 

Tabela 6.1 – Valores médios das análises físico-químicas realizadas em amostras de leite de 

cabra em comparação com o padrão estabelecido pela legislação. 

Requisitos básicos Leite de cabra integral  

(PADRÃO)* 

Leite de cabra integral 

(APASA)**  

Índice Crioscópico 

(ºH) 

-0,550 a -0,585 - 0,553± 0,001 

 

Acidez Titulável 

(ºD) ou % ácido lático 

0,13 a 0,18 % ácido lático 

(ver nota 2) 

17,1 ± 1.4 ºD  

(= 0,171 ± 0,014 % ác. lático) 

pH - 6,550  ± 0,006 

Teor de Gordura  

(% em massa) 

Teor original 

(ver nota 1) 

4,0  ± 0,6 

EST (% em massa) - 12,5  ± 0,2 

ESD (% em massa) ≥ 8,20 8,5  ± 0,8 

Densidade a 15ºC 

(kg/m3) 

1028,0 – 1034,0 1030,0 ± 0,5 

*  padrão estabelecido pela instrução normativa Nº 37, de 31 outubro de 2000 do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento 

Nota 1: Serão admitidos valores inferiores a 2,9% m/m para as variedades integral e semi-desnatada, 

mediante comprovação de que o teor médio de gordura de um determinado rebanho não atinge esse nível. 

Nota 2: A faixa normal para a acidez titulável de leite de cabra cru congelado variará de 0,11% a 

0,18%, expressa em ácido láctico. 
**  leite fornecido pela APASA- Associação dos Pequenos Agropecuaristas do Sertão de Angicos. 
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Ressalte-se que o índice crioscópico do leite depende principalmente da lactose e 

sais minerais e o seu valor pode oscilar na faixa padrão em função da época do ano, da 

região geográfica e da raça e alimentação do rebanho. O tratamento térmico do leite não 

altera significantemente este parâmetro, exceto quando se utiliza vácuo (como ocorre na 

etapa de concentração do leite nos evaporadores de múltiplos efeitos). Quando o valor deste 

índice se aproximar do 0°C (ponto de congelamento da água), pode atestar a adição de água 

ao leite (leite fraudado sujeito à maior contaminação).  

Ambos, a acidez titulável e o pH, são utilizados na determinação da acidez do leite. 

No entanto, a acidez titulável mede, na realidade, a capacidade tamponante do leite, ou seja, 

a quantidade de soda necessária para elevar o seu pH a 8,3. Valores da acidez titulável 

superior ao do padrão devem ser analisados com cuidado, pois, nem sempre, a titulação 

com NaOH se deve somente ao ácido lático resultante da fermentação da lactose por 

microrganismos em multiplicação no leite. Sabe-se que o leite oriundo de raças diferentes 

com maior teor de gordura possui maior acidez devido ao aumento percentual de caseína e 

fosfato. Entretanto, para um mesmo lote de leite, um aumento significativo na acidez 

(acima daquela determinada após ordenha) significa uma deteriorização de sua qualidade, 

devido à produção de ácido lático pela fermentação da lactose por microrganismos em 

proliferação. Fonseca (2006) correlacionou a multiplicação de diferentes microorganismos 

com as características fisico-químicas e sensoriais do leite de cabra in natura e pasteurizado 

quando armazenados em temperaturas e tempos distintos, identificando o aumento da 

acidez acima do limite aceitável ( > 20ºD) com a intensa proliferação de coliformes. A 

determinação direta do pH do leite vem complementar a análise da sua acidez. Na maioria 

das espécies de leite in natura, a faixa de pH situa-se entre 6.5 a 6.7 (Walstra et al., 1999).  

A densidade da emulsão do leite fornece uma estimativa do conteúdo de sólidos 

totais e informação sobre o teor e o estado físico da gordura contida no leite. Embora haja 

questionamento sobre a temperatura de 15°C estabelecida nas normas (nesta temperatura, o 

estado físico da gordura depende do processamento térmico do leite, isto é, se houve 

aquecimento ou resfriamento para atingir 15°C), pode-se constatar que a densidade do leite 

diminui à medida que o teor de gordura aumenta (Ueda, 1999).   

Uma comparação entre valores dos parâmetros básicos do leite de cabra padrão e os 

obtidos para o leite da APASA (ver Tabela 6.1) demonstra que o leite de cabra utilizado 
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neste trabalho é compatível com requisitos da legislação vigente no Brasil para a identidade 

e qualidade do leite de cabra (Instrução Normativa Nº 37, de 31 outubro de 2000 do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento).  

Ressalte-se ainda que esses valores obtidos para o leite da APASA são comparáveis 

à faixa de valores obtida por Fonseca (2006) na caracterização físico-químicas do leite de 

cabra in natura no dia da ordenha: acidez entre 14 a 16ºD; teor de gordura entre 3,2 a 3,6 % 

(% massa); EST entre 11,31 a 12, 25% (% massa) e densidade a 15ºC entre 1029 a 1031 

kg/m3. 

 

6.1.2 – Propriedades físicas  

Considerando-se a importância das propriedades físicas da emulsão no processo de 

secagem-pulverização em leito de jorro com partículas inertes, principalmente no que 

concerne à escolha do sistema de alimentação e à formação da película líquida de 

revestimento destes inertes, estudou-se o comportamento reológico do leite de cabra in 

natura, a densidade e tensão superficial em função não só da temperatura como da 

concentração de sólidos na suspensão.  

Ressalte-se que os dados gerados das propriedades do leite de cabra in natura, 

foram analisados e disponibilizados em publicações anteriores (Medeiros et al. 2006 e 

2009). A análise apresentada nesta tese concentra-se no estudo da variação dessas 

propriedades físicas com a temperatura, uma vez que há possibilidade de alimentar o leite 

de cabra in natura diretamente no secador de leito de jorro, sem a etapa de concentração da 

emulsão. Nota-se que esta etapa de concentração é essencial na técnica do secador spray 

para redução dos custos energéticos. Entretanto, no secador de leito de jorro, estes custos 

são menores e diretamente dependentes da vazão de ar necessária para manter o jorro 

estável e não necessariamente da concentração da emulsão alimentada. Assim, no estudo de 

viabilidade da aplicação do leito de jorro, o efeito da temperatura nas propriedades físicas 

do leite de cabra in natura torna-se mais relevante e, portanto, é analisado no presente 

capítulo. O efeito da concentração de sólidos nas propriedades físicas do leite de cabra é 

apresentado em Medeiros et al 2006 e 2009. 
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 6.1.2.1 Reologia 

Os resultados do estudo reológico para o leite de cabra in natura (concentração de 

sólidos em média igual a 12,8%) são apresentados nas Figuras 6.1 e 6.2. 
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Figura 6.1. Curva reológica do leite de cabra in natura à temperatura ambiente (T= 25ºC).  
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Figura 6.2. Viscosidade do leite de cabra in natura (concentração de sólidos 12,8 %) em 

função da temperatura. – ensaios de reprodutibilidade.  

 

Observa-se na Figura 6.1 que o leite de cabra in natura à temperatura de 25ºC 

comporta-se como um fluido newtoniano para taxas de deformações entre 0 a 100 s-1, já 
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que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação (regressão 

linear com R2 = 0,9965). Esse comportamento de fluido newtoniano está de acordo com os 

dados reportados na literatura para qualquer tipo de leite a baixas concentrações de sólidos 

(Walstra et al. 1999; Vélez-Ruiz e Barbosa-Cánovas, 1997). Walstra et al. (1999)  

ressaltaram que o leite in natura a baixas temperaturas exibe um comportamento de fluido 

não-newtoniano, no qual a viscosidade depende da taxa de deformação. Vidal-Martins et al. 

(2005) obtiveram o comportamento de fluido newtoniano também para o leite bovino UHT 

com até 30 dias de estocagem submetidos à temperatura ambiente (25ºC). Diniz et al. 

(2008) reportaram um comportamento reológico similar para o leite bovino desnatado, 

reconstituído na faixa de concentração entre 10% e 20% de sólidos, a diferentes 

temperaturas (5ºC, 25ºC, 45º e 65ºC).  

A constante de proporcionalidade, a qual corresponde, por definição, à viscosidade 

do leite in natura, é um importante parâmetro no projeto e na operação de sistemas de 

secagem da emulsão de leite acoplada à produção de pó (Saif et al., 2004). Na temperatura 

de 25ºC, a viscosidade obtida para o leite de cabra in natura é 2,2 × 10-3 (± 0.1 × 10-3)  

N.s/m2, valor ligeiramente superior ao reportado por Kessler (1981) para o leite bovino in 

natura (1,8 × 10-3 Ns/m2). Segundo Park (2007), a viscosidade de qualquer tipo de leite 

tende a ser aproximadamente duas vezes superior à da água, devido à fricção entre os 

glóbulos de gordura presente na emulsão. Este mesmo autor relata que a viscosidade do 

leite de cabra é menor que a do leite de ovelha e maior que o leite bovino. Osenpchuk 

(1978) demonstra que o aumento da concentração de gordura na emulsão de leite induz um 

aumento em sua viscosidade (a 20ºC a viscosidade do leite integral é 2×10-3 Ns/m2 e do 

leite desnatado é 1,5×10-3 Ns/m2).  

No entanto, não é a concentração de gordura no leite que explica o maior valor de 

viscosidade para o leite caprino em relação à do leite bovino. Note-se que, apesar da grande 

variação observada nos níveis de gordura do leite de cabra in natura, os valores 

apresentados na Tabela 3.1 demonstram que a concentração de gordura do leite caprino é, 

em média, igual à do leite bovino (Pandya e Ghodke, 2007; Hadjipanayiotou, 1995; 

Medeiros et al., 2009), diferenciando apenas no tamanho da cadeia molecular dos ácidos 

graxos que compõem essa gordura. Conforme reportado no Cap. 3, as cadeias dos ácidos 

graxos médias em maior concentração no leite de cabra explicam os menores diâmetros dos 
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seus glóbulos de gordura e sua maior homogeneidade e, consequentemente, a melhor 

digestividade deste tipo de leite (Haenlein, 2004; Park et al., 2007; Sampelayo et al., 2007). 

Entretanto, tais características não podem justificar o maior valor da viscosidade quando 

comparada com a do leite bovino. Como discutido  em trabalhos anteriores (Medeiros et al 

2009), a variação no valor da viscosidade para estes dois tipos de leite deve-se, 

prioritariamente, ao tamanho das micelas de caseínas, que tendem a aumentar seu volume 

no leite de cabra principalmente a temperaturas mais baixas.  

Conforme pode observar na Figura 6.2 os valores experimentais obtidos para a 

viscosidade em função da temperatura apresentam uma boa reprodutubilidade na faixa de 

temperatura entre 25 a 50°C, no qual o comportamento newtoniano é observado a taxas de 

deformações moderadas. Como esperado, a viscosidade do leite de cabra diminui com o 

aumento da temperatura. Este comportamento é explicado pela redução da coesão entre as 

moléculas devido à maior vibração da rede molecular gerada pelo aumento térmico. Como 

resultado, aumenta-se o espaço entre as moléculas, facilitando o deslizamento das camadas 

fluidas com conseqüente redução da resistência do fluido ao escoamento, ou seja, de sua 

viscosidade (Santos et al., 2008).  

O maior aumento da viscosidade do leito de cabra com a diminuição da temperatura 

na faixa de T < 25°C, relatado em trabalhos anteriores (Medeiros et al., 2009), ocorre 

também em outros tipos de leite, podendo ser justificada pelo comportamento das micelas 

de caseína. O volume ocupado por estas micelas protéicas aumenta com o decréscimo da 

temperatura e, paralelamente, parte da β-caseína dissocia-se das micelas, o que resulta em 

um aumento na viscosidade do leite (Medeiros et al 2009; Park, 2007). Principalmente no 

leite de cabra, cuja concentração da β-caseína é, em média, mais elevada, a viscosidade 

atinge valores bem mais elevados em temperaturas mais baixas. Medeiros et al. (2009) 

obtiveram a 20ºC o valor de 5.2×10-3 Ns/m2 para a viscosidade do leite de cabra, enquanto 

para  a do leite bovino, o valor de 2.13×10-3 Ns/m2 é o reportado na literatura (Fox e 

McSweeney, 1998) para a mesma temperatura. 

Para temperaturas maiores que 60°C, a viscosidade do leite tende a aumentar devido 

à desnaturação das proteínas do soro (Medeiros et al., 2009; Walstra et al., 1999).  
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6.1.2.2 Densidade 

O efeito da temperatura sobre a densidade do leite de cabra in natura é apresentado 

na Figura 6.3. Os dados obtidos para a densidade do leite caprino são comparáveis aos do 

leite bovino reportados na literatura (Osenpchuk, 1978; Fox e McSweeney, 1998), uma vez 

que a concentração e a razão líquido/sólido de gordura se mantêm na mesma faixa para 

estes dois tipos de leite (Medeiros et al 2009). Ressalte-se que a concentração de gordura e 

o seu estado físico (razão líquido-sólido) são os dois fatores predominantes na 

determinação da densidade do leite. Resultado similar foi obtido por Park et al. (2007), que 

apresentaram uma faixa de valores de densidade para o leite de cabra (1029-1039kg/m3) 

comparável à do leite bovino (1023-1039 kg/m3), mas inferior àquela obtida para o leite de 

ovelha (1034kg/m3-1038kg/m3). 

Os resultados apresentados na Figura 6.3 mostram que a densidade do leite caprino 

diminui à medida que a temperatura aumenta. Esse comportamento é esperado para 

líquidos, sendo devidamente equacionado em trabalhos anteriores (Medeiros et al, 2006 e 

2009). Nota-se também que a medição dos dados da densidade é adequadamente 

reprodutível, com um erro experimental médio igual a 1,0 kg/m3.  
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Figura 6.3. Efeito da temperatura na densidade do leite de cabra in natura (concentração de 

sólidos 12,8%).  
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 6.1.2.3 Tensão superficial 

A Figura 6.4 apresenta os dados obtidos para a tensão superficial do leite caprino in 

natura em função da temperatura. Com base nas réplicas, obtém-se um erro experimental 

médio de 0,95×10-3 N/m para estes valores experimentais da tensão superficial. 

Observa-se, nessa Figura, que a tensão superficial do leite de cabra tende a diminuir 

com o aumento da temperatura. Note-se ainda que, na faixa de 10 a 50°C, esta diminuição é 

mais suave (baixo valor de dσ/dT), devendo provavelmente estar relacionada ao estado 

físico da gordura, o qual tende a ser mais sólida a 10°C, mais líquida a 25°C e 

completamente líquida a 40°C (temperatura superior ao ponto final de liquefação da 

gordura no leite de cabra), conforme reportado por Amara-Dali et al. (2008) e Kristensen et 

al. (1997). Um aumento na temperatura do leite acima de 50°C causa uma diminuição 

abrupta na tensão superficial (alto valor de dσ/dT), atingindo valores correspondentes a 

40×10-3 N/m na faixa de 60ºC. 
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Figura 6.4. Efeito da temperatura sobre a tensão superficial do leite caprino in natura (X = 

12,8 %).  

 

Essa faixa entre 50°C a 60°C corresponde aquela na qual ocorre a desnaturação das 

proteínas do soro do leite (Medeiros et al, 2009). Ressalte-se que a desnaturação térmica 

das proteínas do soro no leite envolve diferentes etapas. A β-lactoglobulina (βLG), umas 

das proteínas mais termossensíveis do soro, sofre vários efeitos estruturais com o aumento 
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da temperatura, entre eles a perda de solubilidade e a exposição de regiões da molécula 

apropriada para diferentes tipos de interação com outros componentes, em sistemas 

complexos. Modificações reversíveis em sua estrutura iniciam a uma temperatura próxima 

de 50°C e as irreversíveis acima de 65-70°C (Sgarbieri, 2004; Jiménez-Guzmán et al., 

2002). 

Na faixa de temperatura entre 10°C a 50°C, o leite de cabra in natura apresenta uma 

tensão superficial maior que a do leite bovino in natura (50×10-3 N/m a 20ºC segundo 

Osenpchuk, 1978), e mais próxima a da água pura (72,8×10-3 N/m a 20ºC). Dentre os 

possíveis fatores que influenciam a tensão superficial do leite, destacam-se a concentração 

de ácidos graxos presentes e o tamanho dos glóbulos de gordura. Segundo Kamath et al. 

(2008), os ácidos graxos de cadeia longa são tensoativos e dessa maneira são capazes de 

diminuir a tensão superficial do leite. Tendo em vista que o leite de cabra é rico em ácidos 

graxos de cadeia média a curta, é de se esperar que apresente maior tensão superficial em 

relação ao leite bovino. Por outro lado, os menores glóbulos de gordura presentes no leite 

caprino resultam em uma maior área superficial para a adsorção da caseína e do soro 

protéico. Esta adsorção diminui a concentração destas proteínas no meio plasma e, 

consequentemente, aumenta a tensão superficial do leite de cabra (Kristensen et al., 1997). 

É importante registrar que os dados de caracterização físico-química e das 

propriedades físicas do leite de cabra in natura são escassos na literatura (ou mesmo 

inexistentes na forma de um conjunto completo de dados). Portanto, esses dados 

conjuntamente com os apresentados no Apêndice A constituem um banco de informações 

consistentes sobre a caracterização do leite de cabra in natura disponibilizado na literatura 

por este trabalho de tese.  

 

6.2 – Caracterização das partículas inertes  

Na Tabela 6.2, encontra-se a caracterização dos dois tipos de partículas de inertes 

utilizadas, realizada conforme a metodologia descrita no Cap. 5. 

Estes dois tipos de inertes quando jorrados pelo ar, com ou sem a presença da 

emulsão de leite, asseguram um regime de jorro estável com a circulação de partículas 

necessária e suficiente para uma distribuição mais uniforme da emulsão em todo o leito de 

partículas. 
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Tabela 6.2 – Propriedades das partículas de inerte.  

Propriedades Polietileno de alta 

densidade (PE) 

Polipropileno  

(PP) 

ρinerte(kg/m³) 
 

991 ± 10 867 ± 5 

dinerte (mm) 
 

3,52 ± 0,02 4,02 ± 0,02 

φinerte (-) 
 

0,941 ± 0,01 0,902 ± 0,01 

θ (º) 
 

21,9 24,7 

 

Uma das possíveis restrições do uso desses dois tipos de inerte está relacionada à 

temperatura de operação do secador, a qual deve ser inferior a 130°C uma vez que a 

temperatura de fusão do PE situa-se em torno de 133°C e a do PP em torno de 140°C. 

Entretanto, tal restrição não é crítica haja visto que a temperatura de operação do secador 

deve estar sempre abaixo de 130°C para evitar a degradação térmica do produto. 

 

6.3 – Resultados dos testes preliminares 

6.3.1 – Análise e discussão dos resultados da primeira fase  

As Figuras 6.5 e 6.6 apresentam, respectivamente, os dados obtidos para as 

variáveis fluidodinâmicas, ∆P (queda de pressão no leito) e Hf/Ha (altura da fonte/altura do 

anel), em função do tempo de processamento da secagem e produção de pó em regime de 

jorro estável. Pode-se observar na Figura 6.5 que, para os ensaios 1 e 2, após o período 

inicial de instabilidade (ou seja: após um aumento na queda de pressão do leito com a 

alimentação do leite no ensaio 1 e uma redução nesta variável no ensaio 2), ∆P permanece 

estável durante a operação de secagem e produção de pó. É importante registrar que, para o 

ensaio 1, foi necessário aumentar a velocidade do ar aos 20 minutos de processamento para 

evitar o colapso do jorro. Os dados obtidos e apresentados na Figura 6.6 demostram que, 

para tempos iniciais, há uma diminuição em Hf/Ha com a evolução do processo para ambos 

os ensaios.  
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Figura 6.5: Queda de pressão no leito em função do tempo de processamento. 

Ensaio 1: Mi =2,5 kg; Tge=80ºC; W=5,1 g/min e Vc= 0,59 m/s.  

Ensaio 2: Mi =3,0 kg; Tge=80ºC; W=2,8 g/min e Vc= 0,66 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6.6 – Razão entre a altura da fonte e a altura do anel em função do tempo. 

Ensaio 1: Mi  = 2,5 kg; Tge = 80ºC; W = 5,1 g/min e Vc = 0,59 m/s.  

Ensaio 2: Mi = 3,0 kg; Tge = 80ºC; W = 2,8 g/min e Vc= 0,66 m/s. 

 

Essa diminuição em Hf/Ha com o aumento no tempo de processamento pode ser 

justificado pelo estado de transiência inicial do processo, no qual ocorre uma expansão da 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 20 40 60 80 100 120

H
f/

H
a

t (min)

Ensaio 1 Ensaio 2



Capítulo 6 – Resultados e discussão 

Uliana Karina Lopes de Medeiros  94 

região anular em virtude da presença da emulsão de leite no leito dos inertes. Para o ensaio 

2, que transcorreu sem problemas perseptíveis de instabilidade, a partir dos 20 minutos, o 

decaimento torna-se suave, com tendência a atingir um patamar constante em torno dos 50 

min. Com relação ao ensaio 1, o comportamento de Hf/Ha até os 20 minutos é semelhante 

ao do ensaio 2, entretanto, neste tempo de processamento, Hf/Ha aumenta devido ao 

aumento na velocidade do ar, decorrente da ameaça de colapso do jorro. Registra-se ainda 

que, à medida que o acúmulo de leite no leito dos inertes ameaça a estabilidade do regime 

de jorro, a fonte diminui, a região anular se expande e, consequentemente, a razão Hf/Ha 

diminui, vindo a se anular no instante em que se verifica o colapso do jorro.  

Na Figura 6.7, observa-se que a produção de leite em pó aos 50 minutos de 

processamento para o ensaio 1 é cerca do dobro da obtida no ensaio 2, o que é justificado 

pela maior vazão de alimentação da emulsão de leite utilizada no ensaio 1.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Massa de leite em pó produzida em função do tempo. 

Ensaio 1: Mi = 2,5 kg; Tge= 80ºC; W = 5,1 g/min e Vc = 0,59 m/s.  

Ensaio 2: Mi = 3,0 kg; Tge = 80ºC; W = 2,8 g/min e Vc = 0,66 m/s  

 
Entretanto, como observado nesse ensaio 1, existe, para cada condição operacional, 

uma vazão máxima de alimentação da emulsão de leite, acima da qual o jorro torna-se 

instável tendendo a se colapsar (no caso deste ensaio 1, fez-se necessário aumentar a vazão 
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de ar). Embora haja esta limitação, pode-se constatar que, dentro da faixa de estabilidade do 

regime de jorro, a produção do leite em pó se processa continuamente.    

Os demais resultados relevantes destes dois ensaios encontram-se na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Resultado geral da secagem e produção de leite em pó dos ensaios 

preliminares. 

Variáveis 
Testes 

Xpó  
(%) 

RSS  
(%) 

Efic 
(%) 

Ensaio 1 2,96 17,17 43,17 

Ensaio 2 2,33 26,55 51,85 

 

De acordo com os dados dessa Tabela 6.3, o leite em pó produzido nos dois ensaios 

preliminares apresenta uma umidade média de 2,6 % (base úmida), valor dentro da faixa de 

umidade (2,3 a 3,0%) do leite em pó produzido comercialmente pela técnica do secador 

spray (Hahne, 2001). Retornado à Tabela 5.2 da metodologia experimental (Cap. 5), 

verifica-se que a maior vazão da emulsão (ensaio 1) favorece a produção de pós mais 

úmidos. Apesar da elevada retenção da emulsão de leite no interior do leito (Rss mais alto), 

obtida no ensaio 2 em relação a do ensaio 1, o ensaio 2 apresenta condições estáveis de 

operação, o que é justificado pelo menor grau de saturação da suspensão neste leito (maior 

carga de inerte, menor vazão de alimentação, conforme visto na Tabela 5.2). Com relação à 

eficiência de produção do leite em pó, seu valor médio (48%) ainda é considerado baixo, 

devido à elevada retenção de sólidos no leito, à adesão do pó à parede da coluna e 

prováveis perdas de finos por elutriação no ciclone. Entretanto, esta eficiência pode vir a 

ser maximizada, operando a unidade de leito de jorro nas condições de operação ótimas 

para a secagem e produção de leite em pó.  

Como base nos resultados obtidos nesta primeira fase preliminar, pode-se 

comprovar a viabilidade de se utilizar o leito de jorro com partículas de inerte na secagem 

da emulsão de leite com produção contínua de pó, desde que se trabalhe na faixa de regime 

de jorro estável. A instabilidade do jorro seguida pelo seu colapso é identificada pelo 

decréscimo abrupto da razão Hf/Ha durante o tempo de processamento da secagem e 

produção do leite em pó. Esta variável fluidodinâmica, Hf/Ha, pode vir a ser a de controle 

na estabilidade do jorro durante a operação na unidade piloto. 
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Tendo, portanto, comprovado a viabilidade de se utilizar a técnica do leito de jorro 

na secagem e produção contínua do leite em pó, passa-se aos resultados da segunda fase 

dos ensaios preliminares. 

 

6.3.2 – Análise e discussão dos resultados da segunda fase  

Ressalte-se que os dois principais objetivos desta fase de experimentos foram 

esquematizados como: verificar a possibilidade de se utilizar a emulsão de leite in natura 

(sem a necessidade de concentrar esta emulsão) e equacionar a faixa mais adequada de se 

operar a unidade de leito de jorro. 

Com o objetivo de facilitar o leitor no entendimento da discussão desse item sem ter 

que recorrer a metodologia, é revisada sucintamente a nomenclatura utilizada para as 

amostras de leite, para os diferentes tipos de alimentação da emulsão e para os dois modos 

de processar a sua injeção no leito de partículas, isto é: leite de vaca (V) ou leite de cabra  

(C), alimentação gotejante (G) ou alimentação pulverizada ou atomizada (P), injeção 

contínua (C) ou intermitente (I) da emulsão. Note-se que o modo de injeção da emulsão 

define o processo de secagem, contínuo (C) ou intermitente (I).  

Tendo como variável resposta a eficiência de produção do pó obtida em cada 

ensaio, Efic, avaliam-se os possíveis efeitos das variáveis operacionais testadas (a saber: a 

temperatura do ar na entrada do secador, a concentração de sólidos na emulsão de leite 

alimentada e o tipo de alimentação) em Efic. Para esta análise, a Figura 6.8 apresenta um 

gráfico de barras dos resultados dos ensaios realizados, no qual se representam as variáveis 

testadas, a temperatura do ar de entrada no secador (Tge em °C) e a concentração de sólidos 

na emulsão de leite alimentada (1-X = massa de sólidos por massa da suspensão, em %), 

como também, a variável resposta, a eficiência de produção de pó coletado (Efic em %). As 

condições operacionais destes ensaios, especificadas na Tabela 5.3 (item 5.2.2 do Cap. 5), 

encontram-se esquematizadas no rótulo das barras da Figura 6.8, na seguinte ordem: 

processo de secagem (C) ou (I),  forma de alimentação (P) ou (G), e tipo de leite (V) ou 

(C).  
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Figura 6.8 – Efeitos do tipo de alimentação da emulsão, do tipo de leite, da concentração de 

sólidos e da temperatura do ar injetado na eficiência de produção de pó.  

 

Analisando os ensaios realizados a Tge = 70°C, pode-se identificar que a 

concentração de sólidos na emulsão alimentada não influencia significativamente a 

eficiência de produção de pó (ensaios 1 e 3) e que a alimentação contínua-atomizada da 

emulsão de leite desfavorece a produção de pó (ensaios 3 e 6). Nesta mesma condição de 

temperatura do ar (Tge = 70ºC), a produção do leite de cabra em pó é menos eficiente que a 

do leite bovino em pó, quer in natura ou reconstituído (ensaios 1, 3 e 7). Nos ensaios com o 

leite de cabra in natura, a maior eficiência de produção de pó é obtida com alimentação 

intermitente-atomizada e temperatura do ar na entrada do secador de 90°C.  

Para melhor visualização do efeito de Tge em Efic, a Figura 6.9 apresenta os dados, 

em forma de gráfico de barras, relativos aos ensaios realizados na mesma condição de 

alimentação CG (contínua-gotejante). Conforme se observa, o aumento em Tge tende a 

influenciar de forma favorável a produção do pó, entretanto, há um valor máximo para Tge, 

acima do qual a qualidade do leite em pó pode ser prejudicada devido à sua degradação 

térmica, como a desnaturação das proteínas do soro (resultando modificações irreversíveis 

das macromoléculas).  
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Figura 6.9 – Efeito da temperatura, concentração de sólidos e características do leite no 

desempenho dos ensaios de secagem com alimentação contínua gotejante (CG).  

 

Evidencia-se, na análise desses resultados e com base no ensaio 5, a importância da 

alimentação intermitente no processo de secagem e produção do leite em pó. 

Frente à análise dos resultados nesta segunda fase dos testes preliminares, pode-se 

concluir que é possível alimentar o leite in natura no secador de leito de jorro, sem alterar a 

eficiência de produção do leite em pó, uma vez que a concentração de sólidos no leite, (1-

X), não influenciou a eficiência de produção do leite de vaca em pó. Portanto, o leite de 

cabra não necessita ser concentrado a priori.  

 Com relação à forma de alimentação a ser adotada, os resultados referentes à boa 

performance alcançada com alimentação gotejante indicam que a atomização da emulsão 

de leite não é necessariamente a melhor forma requerida para esta operação, podendo ser 

substituída. O uso de um injetor gotejante minimiza os custos de investimento e de 

operacão, simplificando assim o processo de produção do leite em pó em leito de jorro. 

 

1                      2                      3                         4                     7 
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6.3.3 – Conclusões preliminares   

Com base na análise e discussão dos resultados obtidos nos testes preliminares 

pode-se concluir que: 

• A técnica do leito de jorro com partículas inertes possibilita a secagem e produção 

contínua do leite em pó, desde que se processe a operação abaixo ou no limite de 

capacidade máxima do secador (volume de emulsão alimentada por carga de inertes 

a uma dada condição de entrada do ar).  

•  A emulsão do leite de cabra in natura (concentração de sólidos em torno de 15%) 

pode ser injetada diretamente no secador de leito de jorro, sem desestabilizar o 

regime de jorro e sem influenciar a eficiência de produção do pó. 

• Os experimentos iniciais apontam que as condições de operação mais adequadas da 

unidade de leito de jorro na secagem e produção do leite em pó são: alimentação 

gotejante da emulsão e temperatura do ar na entrada do secador superior a 70°C.  

• A intermitência da alimentação da emulsão de leite é uma possível opção para 

melhor operar a unidade de leito de jorro na secagem e produção do leite em pó. 

• O limite máximo para a temperatura do ar na entrada do secador deve ser 

estabelecido, analisando-se a qualidade do leite em pó obtido em função desta 

temperatura. 

• Embora tenha-se demonstrado que a produção contínua do leite em pó é viável pela 

técnica do leito de jorro, os mecanismos que governam a produção deste pó devem 

ser melhor entendidos para se aumentar a eficiência deste processo. 

Considerando-se que o objetivo desta pesquisa é definir os passos primordiais para 

uma rota industrial, viável tecnológicamente e de baixo custo, para produção do leite de 

cabra em pó em cooperativas rurais, os resultados preliminares analisados indicam que o 

secador de leito de jorro com partículas inertes é promissor e poderá vir atender a 

especificação desta rota tecnológica. No entanto, faz-se necessário prosseguir na análise 

para se definir a melhor faixa das variáveis de operação para a unidade de leito de jorro e as 

suas limitações condizentes com a qualidade do produto.    
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6.4 – Resultados do trabalho experimental  

6.4.1 - Análise da retenção do leite nas partículas de inerte 

Ressalte-se que a retenção do leite nas partículas de inerte é quantificada pela 

variável Rss, definida pela Equação 5.2 (item 5.2.1.1 do Cap. 5), a qual representa a razão 

percentual entre a massa de sólidos contidos no revestimento dos inertes e a massa de 

sólidos presente na emulsão alimentada.  

Nas Figuras 6.10 e 6.11, têm-se os dados obtidos para Rss em função do tempo de 

processamento do teste para os inertes de polietileno (PE) e os de polipropileno (PP), 

respectivamente, e segundo as duas metodologias utilizadas nesta determinação (item 5.2.3 

do Cap. 5). Conforme se observa, a variação de Rss com o tempo de processamento é 

similar para os dois tipos de inertes, ou seja, nos primeiros 10 minutos de processamento (5 

min após o término da injeção do leite), Rss diminui significativamente à medida que a 

película de leite seca e se desprende dos inertes. Todavia, a partir de 10 min de 

processamento, Rss decai lentamente, tendendo a valores constantes. 
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Figura 6.10 – Retenção de sólidos nas partículas inertes de polietileno em função do tempo 

de secagem.  
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Figura 6.11 – Retenção de sólidos nas partículas inertes de polipropileno em função do 

tempo de secagem. 

Comparando as duas metodologias adotadas para medição das variáveis envolvidas, 

tem-se que os dados de Rss são reprodutíveis, a menos do erro experimental (erro 

experimental obtido pela distribuição de t-Student), nos dois testes para os dois tipos de 

inertes. Interessante observar que o erro obtido na metodologia 2 é maior conforme visto na 

Figura 6.10, sugerindo que a reprodução do ensaio na forma de 5 experimentos acarreta 

erros adicionais devido à qualquer perturbação nas variáveis de entrada por experimento. 

Além disso, pode-se constatar nas Figuras 6.10 e 6.11 que, nos primeiros 5 minutos de 

processamento, há uma divergência significativa entre os valores de Rss obtidos por estas 

duas metodologias, principalmente para o polipropileno. Tal diferença deve estar associada 

à não-uniformidade do revestimento das partículas umedecidas, uma vez que o tempo de 

cinco minutos parece ainda insuficiente para promover a completa distribuição e 

homogeneização da emulsão do leite no leito de inertes. Registre-se que uma distribuição 

ainda não homogênea do leite no leito de inertes pôde ser visualmente constatada durante 

os primeiros cinco minutos dos ensaios.  

Analisando apenas os dados de Rss obtidos pela metodologia 1 (menor erro 

experimental), constata-se que os valores de Rss para as partículas de polietileno e as de 

polipropileno praticamente coincidem após os dez minutos de processamento. 
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A evolução da umidade da película de leite, Xret, aderida às partículas de inertes ao 

longo da operação pode ser observada na Figura 6.12 para as partículas de polietileno e na 

Figura 6.13 para as de polipropileno. Similarmente ao comportamento de Rss, a umidade da 

película de leite retida diminui nos primeiros 10 minutos (à medida que a película de leite 

seca). A partir do tempo de 10 minutos (5 min após o término da injeção do leite), Xret 

passa a decair lentamente, tendendo a valores constantes. A película de leite aderida à 

superfície das partículas de polipropileno apresenta menores faixas de Xret, fator favorável à 

escolha destas partículas como material inerte para a secagem e pulverização do leite de 

cabra em leito de jorro. 
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Figura 6.12 - Umidade do leite retido nas partículas inertes de polietileno em função do 

tempo de secagem. 
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Figura 6.13 - Umidade do leite retido nas partículas inertes de polipropileno em função do 

tempo de secagem. 

  

A variação do ângulo de deslizamento das partículas revestidas pela emulsão de 

leite ao longo dos testes pode ser vista na Figura 6.14 para os inertes de polietileno e na 

Figura 6.15 para os de polipropileno, segundo as metodologias 1 e 2 utilizadas na medição 

das variáveis. 
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Figura 6.14 - Ângulo de deslizamento das partículas de polietileno revestidas pela película 

de leite em função do tempo de secagem.  
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Figura 6.15 - Ângulo de deslizamento das partículas de polipropileno revestidas pela 

película de leite em função do tempo de secagem. 

 

Para as partículas de polipropileno, a diminuição no ângulo de deslizamento, θ, 

ocorre logo após o início da injeção do leite até o tempo de processamento de 10 minutos. 

Tal diminuição é coerente com o aumento da taxa de evaporação de água na película de 

emulsão que reveste estes inertes. Como discutido por Medeiros (2001) na secagem de 

polpas de frutas em leito de jorro, a diminuição em θ  se traduz no aumento da 

escoabilidade do inerte revestido (ou seja, em redução na força de coesão entre partículas). 

Após esta diminuição, o valor de θ se mantém praticamente constante e inferior, em torno 

de 10° menor que o ângulo de deslizamento das partículas de polipropileno sem 

revestimento. Isto significa que esta fina película, com umidade praticamente constante 

(Xret ~ 10%), adere à superfície destes inertes de polipropileno, lubrificando-a 

(possivelmente devido ao teor de gordura) e, conseqüentemente, facilitando o deslizamento 

e a circulação das partículas revstidas no leito de jorro.   

Para as partículas de polietileno, observa-se um leve acréscimo no ângulo de 

deslizamento nos cinco minutos iniciais, no qual ainda se tem a injeção do leite. Após estes 

5 minutos iniciais, o valor de θ diminui e, após 10 minutos de processamento, torna-se 
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praticamente constante, ligeiramente inferior, em torno de 2° a menos que o ângulo de 

deslizamento das partículas de polietileno sem revestimento e, cerca de 2° a mais que 

ângulo de deslizamento das partículas de polipropileno revestidas. Estas diferenças 

denotam que, embora a fina película de revestimento das partículas de polietileno seja um 

pouco mais lubrificante que a própria superfície destas partículas, o seu efeito lubrificante 

ainda é menor que o da película de revestimento das partículas de polipropileno devido, 

possivelmente, ao seu conteúdo água/gordura. 

De uma maneira geral, para as duas partículas de inerte, o fato da retenção e da 

umidade da película de leite retido tender a valores constantes sugere um aumento na 

adesão película-inerte. Entretanto, este aumento deve ser pequeno o suficiente para evitar a 

aglomeração dos inertes e a instabilidade no regime de jorro.  

Devido a problemas de ordem experimental, algumas amostras do material coletado 

no ciclone foram perdidas nos ensaios realizados utilizando a metodologia 1. Desta forma, 

para esta metodologia, não foi possível quantificar a coleta de pó obtido ao longo dos testes 

com ambos os inertes. Portanto, na Figura 6.16, encontram-se somente os dados da 

eficiência de produção do pó, obtidos utilizando a metodologia 2, ao longo do 

processamento para os dois tipos de inertes testados.  
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Figura 6.16 - Eficiência de produção do pó em função do tempo de secagem, dados obtidos 

utilizando a metodologia 2. 
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Os dados apresentados na Figura 6.16 evidenciam uma baixa eficiência de produção 

de pó quando se utiliza as partículas de polietileno com alimentação atomizada da emulsão 

de leite. No início do processamento, esta eficiência é extremamente baixa (próxima de 

zero) quando comparada à obtida utilizando as partículas de polipropileno com alimentação 

gotejante da emulsão de leite. Nos primeiros 5 minutos de operação, a umidade da película 

de leite retida nas partículas de polietileno é ainda alta, conforme visto na Figura 6.12, o 

que pode ser justificado pelo mais alto índice de saturação do leito, discutido em trabalhos 

de diversos autores, tais como Schneider e Bridgwater (1993), Passos e Mujundar (2000). 

Á medida que a água evapora da película (após 10 minutos de processamento, a umidade 

tende a valor constante), o sólido se desprende do inerte na forma de pó. Entretanto, parte 

deste pó fica retido nas paredes do equipamento. Com o passar do tempo, a retenção de 

sólidos nos inertes diminui e a produção de pó aumenta, porém, como parte do material se 

adere às paredes do secador, a taxa de produção de pó não acompanha a taxa de redução na 

retenção de material no leito. Os sólidos aderidos às paredes perfazem cerca de 38% do 

total de sólidos alimentados na emulsão.  

O comportamento da secagem e produção do leite em pó utilizando as partículas de 

polipropileno difere do descrito para os inertes de polietileno. Nota-se na Figure 6.16 que, 

após a alimentação da emulsão de leite (5 minutos de processamento), há um aumento 

significativo na eficiência de produção de pó, o que pode ser atribuído tanto ao efeito 

lubrificante da gordura do leite nestes inertes (menor ângulo de deslizamento) quanto à 

alimentação gotejante da emulsão de leite. Note-se que uma redução do ângulo de 

deslizamento dos inertes revestidos implica em maior mobilidade destes no interior do 

leito, facilitando a quebra da película de leite e seu desprendimento da superfície do inerte 

e, consequentemente, a sua pulverização. Em relação à forma de alimentação, ressalte-se 

que os resultados obtidos nos testes preliminares apontam que a troca, de gotejante para 

atomizada, na alimentação contínua da emulsão de leite reduz a eficiência de produção de 

pó para as mesmas condições de operação do leito de jorro (ver Figura 6.8 – ensaios 3 e 6). 

Possivelmente, a alimentação atomizada nas condições do presente trabalho dispersa o jato 

da emulsão de leite sobre a área transversal da coluna de leito de jorro, possibilitando a 

aderência desta emulsão à parede da coluna. Já a alimentação gotejante direciona o jato da 
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emulsão de leite para a região central da fonte, evitando seu contato direto com a parede da 

coluna. 

  

6.4.2 – Seleção do modo de operação da unidade de leito de jorro 
 
A rota tecnológica a ser proposta nesta tese deve contemplar não só a minimização 

de custos como a simplificação do processo, uma vez que o módulo de secagem terá que 

ser instalado na região rural, com poucos recursos econômicos e técnicos.  

Como detalhado na Tabela 5.4, esta etapa do trabalho experimental visa definir a 

condição mais adequada de operação do secador de leito de jorro que viabilize a produção 

contínua do leite de cabra em pó. Seguindo a metodologia apresentada no item 5.3.2 do 

Cap. 5, a Tabela 6.4 apresenta os resultados relativos aos experimentos realizados, 

incluindo-se suas réplicas. Para facilitar a leitura destes resultados, é importante relembrar a 

nomenclatura usada para as variáveis independentes do planejamento fatorial 23, ou seja, o 

tipo de inertes: partículas de polietileno de alta densidade (-1) ou partículas de 

polipropileno (+1); o tipo de injeção da emulsão do leite: atomizada (-1) ou gotejante (+1), 

e a forma de alimentação desta emulsão: contínua (-1) ou intermitente (+1).  

Uma análise preliminar destes resultados mostra o importante efeito do modo de 

operação da unidade no desempenho da produção do leite de cabra em pó, uma vez que a 

eficiência de produção do pó, Efic, variou de 2,4 a 64,5% e a retenção de sólidos no leito 

dos inertes, Rss, de 16,9 a 36,5%. Observando-se que a variação de Rss situa-se em uma 

faixa mais estreita que a da Efic, pode-se deduzir que o efeito do modo de operação da 

unidade de leito de jorro sobre a quantidade de leite em pó arrastado pelo ar e/ou aderido às 

paredes do secador é mais significativo. Além disso, este resultado vem comprovar uma das 

conclusões obtidas no item anterior, que o mecanismo de retenção da película de emulsão 

na superfície das partículas de inertes difere do mecanismo de adesão da emulsão às 

paredes dos equipamentos e arraste dos finos pelo ar de exaustão. A umidade do pó 

coletado, Xpó, variou de 2,1 a 3,6%, sendo tal faixa de variação compatível com a reportada 

para o leite em pó industrializado.  
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Tabela 6.4 – Matriz de experimentos e resultados dos ensaios de secagem para 

seleção do melhor modo de operação da unidade experimental. 

Ensaios Tipo de 
inerte 

Tipo de 
injeção 

Forma de 
alimentação 

Efic 
(%) 

Rss 
(%) 

Xpó 
(% b.u.) 

Perdas 
(%) 

1 -1 -1 -1 19,95 33,16 3,42 46,89 

1* -1 -1 -1 22,05 32,48 2,03 45,47 

2 +1 -1 -1 32,15 17,86 2,75 49,99 

2* +1 -1 -1 27,26 18,79 3,32 53,95 

3 -1 +1 -1 41,65 32,92 2,59 25,43 

3* -1 +1 -1 32,96 32,11 2,12 34,93 

4 +1 +1 -1 64,48 16,99 3,66 18,53 

4* +1 +1 -1 49,41 22,45 2,43 28,14 

5 -1 -1 +1 3,53 26,32 3,01 70,15 

5* -1 -1 +1 2,38 34,86 3,22 62,76 

6 +1 -1 +1 44,30 28,33 2,33 27,37 

6* +1 -1 +1 26,56 24,78 3,25 48,66 

7 -1 +1 +1 21,81 30,91 1,84 47,28 

7* -1 +1 +1 19,07 36,55 1,87 44,38 

8 +1 +1 +1 54,31 22,51 2,70 23,18 

8* +1 +1 +1 47,35 22,29 3,63 30,36 

       * réplicas dos ensaios. 
 

A análise estatística dos resultados  identificou que não há efeito significativo das 

três variáveis independentes (tipo de inerte, tipo de injeção da alimentação e a forma de 

alimentação) sobre Xpó, cujo valor médio permanece igual a (2,8 ± 0,3) % b.u. Este 

resultado era esperado, visto que a operação da secagem da emulsão de leite ocorre sob as 

mesmas condições de V/Vjm e Tge, reafirmando assim os resultados simulados de Costa Jr. et 

al. (2001). Entretanto, conforme observado nas Figuras 6.17, 6.18, 6.19, essas variáveis 

independentes afetam, significativa e diferentemente, Efic, Rss, e Perdas. 

Esses efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis de resposta são 

identificados inicialmente nos gráficos de Pareto e, posteriormente, analisados nos 

diagramas de superfície de resposta. Ressalte-se que, segundo a análise estatística de um 
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planejamento fatorial, os efeitos positivos sobre as variáveis respostas são aqueles que 

propiciam um aumento na variável resposta, quando a variável independente muda de sinal 

de (-) para (+), ou seja, de alimentação contínua(-) para intermitente (+), de injeção 

atomizada (-) para gotejante (+), do material inerte polietileno (-) para polipropileno (+).  

Conforme se observa na Figura 6.17, as três variáveis independentes apresentaram 

efeitos significativos sobre Efic, assim como a interação linear entre o tipo de inerte e a 

forma de alimentação. Como o efeito do tipo de ienertes é positivo, isto demonstra que as 

partículas de polipropileno facilitam a produção e a remoção do pó. O efeito do tipo de 

injeção da suspensão de leite sobre Efic, também positivo, implica que há uma maior 

produção e remoção do pó quando se injeta a emulsão de leite por gotejamento. Com 

respeito à forma de alimentação, o efeito negativo desta variável sobre Efic sugere uma 

maior eficiência de produção e remoção do pó quando o secador opera com alimentação 

contínua do leite. Entretanto, o efeito positivo e praticamente de igual significância da 

interação tipo de inerte e forma de alimentação da emulsão, evidencia que, na secagem do 

leite com partículas inertes de polipropileno, a alimentação intermitente da emulsão 

favorece a produção e remoção do leite em pó da unidade de secagem.   

O diagrama de Pareto para a variável resposta Rss, apresentado na Figura 6.18, 

comprova que apenas o tipo de inerte influencia significativamente esta variável. Tal efeito 

negativo evidencia que há uma baixa retenção de sólidos aderidos à superfície dos inertes 

de polipropileno (PP). Por outro lado, comprova-se que a película de leite aderida à 

superfície dos inertes de polietileno (PE) apresenta maior dificuldade para se desprender 

desse inerte a ser pulverizada. Este é um resultado interessante, visto que as propriedades 

físicas destes dois tipos de inertes são bem próximas, como visto na Tabela 6.2 (razão das 

densidades PE/PP = 1,14; dos diâmetros PE/PP = 0,88; das efericidades PE/PP = 1,04; do 

ângulo de deslizamento PE/PP = 0,89), reforçando que PE e PP são materiais similares em 

muitos aspectos. Por causa da natureza hidrofóbica (alto ângulo de contato e baixa energia 

superficial), ambos materiais são recomendados como inertes na secagem de suspensões em 

leito de jorro (Rocha e Taranto, 2008). No entano, conforme apontado por Roylance 

(1993), o PP é um material mais resistente à abrasão e ao stress cracking (fissuramento do 

material decorrente do contato com determinados fluidos), quando comparado ao PE. 
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Talvez isto possa explicar, em parte, o valor mais alto de Rss para os inertes de PE, 

considerando seu uso, depois de lavagem e limpeza, em testes consecutivos. 
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Figura 6.17 – Diagrama de Pareto para a variável Efic (eficiência de produção de pó). 
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Figura 6.18 – Diagrama de Pareto para a variável Rss (retenção de sólidos). 
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Apesar de não se ter ainda uma explicação mais precisa para o comportamento das 

partículas de inertes de polietileno em relação à retenção do leite em sua superfície, os 

resultados obtidos nestes experimentos, conjuntamente com os da etapa anterior de testes 

de retenção, indicam que, entre os tipos de inertes testados, as partículas de polipropileno 

são o inerte mais adequado na secagem e produção do leite de cabra em pó em leito de 

jorro.  

Embora não tenha sido possível medir diretamente a massa do produto que se 

perdeu (aderida às paredes do secador e/ou arrastadas como finos pelo ar de exaustão), 

registraram-se, a seguir, as observações visuais ocorridas durante os testes.  

• Nos testes em que a emulsão era atomizada (ensaios 1, 2, 5 e 6), houve a 

deposição do pó (granulometria visivelmente mais fina) na saída do ar de exaustão 

do ciclone e, em escala menor, à aderência do pó às paredes internas do secador.  

• Nos testes em que a emulsão de leite era gotejada sobre o leito de inertes 

(ensaios 3, 4, 7 e 8), houve depósitos e incrustações do produto nas paredes 

internas do secador, principalmente nas laterais e nas do topo superior, entretanto, 

não houve depósitos visíveis de pós mais finos na saída do ar de exaustão do 

ciclone.  

Tais observações visuais corroboram os resultados obtidos no diagrama de Pareto 

dessa variável, denominada Perdas. Conforme visto na Figura 6.19, evidencia-se que o tipo 

de injeção da emulsão tem o efeito mais significativo sobre esta variável Perdas. Seu valor 

negativo indica que a alimentação da emulsão por gotejamento reduz as perdas do produto. 

Esta redução, de acordo com as observações registradas, deve-se à diminuição nas perdas 

de pó com granulometria mais fina (e, possivelmente, na produção deste pó mais fino).  
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Figura 6.19 - Diagrama de Pareto para a variável Perdas. 
 

 

Ressalte-se que essa variável, Perdas, combina linearmente as variáveis Efic e Rss. 

Conseqüentemente, o tipo de inerte e a sua interação com a forma de alimentação da 

emulsão apresentam efeitos negativos sobre Perdas e de mesma ordem de significância. 

Note-se que este resultado é coerente com a discussão anterior relativa às variáveis Efic e 

Rss.  

Como as variáveis independentes avaliadas neste trabalho são qualitativas, os 

modelos de correlação linear das variáveis independentes para descrever as variáveis 

resposta não se apresentam na forma de equações. Entretanto para validar e analisar as 

combinações das influências de cada variável independente e de suas interações lineares 

sobre a variável resposta analisada, faz-se necessário determinar a significância estatística 

do modelo (no caso linear) obtidos e ajustados pela análise de variância. A síntese destes 

resultados estatísticos de significância é apresentada na Tabela 6.5.  
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Tabela 6.5 - Resultados da análise de regressão do modelo linerar de correlação (nível de 

confiança estabelecido para comparação = 95%). 

  
Teste F  

(Regressão) 
Teste F  

(Falta de Ajuste) 
Variável 
resposta 

Qualidade do 
ajuste (%) 

Coeficiente  
correlação 

Fcalc Ftab Fcalc/ 
Ftab 

Fcalc Ftab Fcalc/ 
Ftab 

Efic (%) 87,03 0,918 30,74 3,36 9,15 0,50 4,07 0,12 

Rss (%) 75,59 0,879 24,22 3,81 6,36 0,48 3,64 0,13 

Perdas (%) 87,31 0,849 26,80 3,36 7,98 0,51 4,07 0,12 

 

De acordo com esses dados estatísticos (Tabela 6.5), os modelos de correlação 

linear obtidos apresentam, principalmente para Efic e Perdas, uma boa qualidade de ajuste, 

com coeficientes de correlação aproximados de 0,9 e cerca de 87% da variação em torno 

das médias explicadas pelas regressões. Para Rss, o modelo estatístico apresenta uma 

percentagem de variação explicada pela regressão de 75,59% e um coeficiente de 

correlação de 0,879, o que sugere um ajuste pouco satisfatório entre as respostas 

observadas e os valores preditos pelos modelo estatísticos.  

Em relação ao teste F para a regressão, o qual verifica se o modelo descreve e prevê 

significativamente os dados experimentais e suas tendências de variação, observa-se que os 

modelos ajustados são estatisticamente significativos para as variáveis estudadas. Note-se 

que, a um nível de confiança de 95%, Fcalc/Ftab|reg > 1, sendo (Fcalc/Ftab)|reg, no mínimo, igual 

a 6,36 (ver Tabela 6.5). Quando o teste F é aplicado para a falta de ajuste dos modelos, em 

um mesmo nível de confiança, resulta em Fcalc/Ftab|falta < 1, com (Fcalc/Ftab)|falta, no máximo, 

igual a 0,13 (ver Tabela 6.5). Consequentemete, a quantidade de variação dos dados 

experimentais explicadas e prevista pelo modelo ajustado é bem superior à quantidade de 

variação dos dados não explicada pelo modelo, mostrando que as combinações das 

influências das variáveis independentes e de suas interações lineares para descrever as 

variáveis resposta são bem representadas pelos modelos lineares ajustados. 

Verifica-se desta forma que os três modelos são estatisticamente validados, podendo 

ser utilizados para gerar as superfícies de resposta. Note-se que a análise das superfícies de 

resposta é importante para uma melhor compreensão dos efeitos combinados destas 

variáveis sobre as respostas analisadas. 
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Nas Figuras 6.20, 6.21, 6.22 são mostradas as superfícies de resposta para Efic, Rss, 

e Perdas, respectivamente. Para a alimentação intermitente da emulsão de leite, a Figura 

6.20 apresenta o comportamento de Efic frente ao tipo de inerte e ao tipo de injeção da 

emulsão. Tal resultado corrobora a discussão anterior, confirmando a maximização de Efic 

quando os inertes usados são de polipropileno e a emulsão de leite de cabra é injetada 

intermitentemente e por gotejamento sobre o leito de inertes.  

A Figura 6.21 mostra o importante efeito do tipo de inerte sobre a retenção de 

sólidos nestes inertes para uma injeção gotejante da emulsão de leite. Independente da 

alimentação ser contínua ou intermitente, Rss atinge os seus valores mínimos quando os 

inertes de polipropileno (+1) são usados. Verifica-se, entretanto, uma influência favorável a 

retenções mais baixas da alimentação contínua de emulsão.  

Com relação às perdas, a Figura 6.22 ilustra o importante efeito do tipo de 

alimentação sobre esta variável. Independentemente do tipo de inerte, as perdas são 

minimizadas quando a alimentação da emulsão do leite se processa por gotejamento.  

Frente a esses resultados, pode-se afirmar que, para a faixa das variáveis de 

operação fixadas, o modo de operação da unidade de leito de jorro que promove a maior 

eficiência de produção de pó, minimizando as perdas e a quantidade de material retido no 

leito de partículas, é: alimentação intermitente da emulsão de leite com  injeção gotejante 

desta emulsão sobre o leito de inertes de polipropileno. Portanto, dentre os modos de 

operação estudados, esta combinação é a mais favorável à produção do leite em pó de cabra 

e deve ser a usada no secador de leito de jorro da rota processual a ser proposta. 

Não são observados efeitos significativos das variáveis qualitativas estudadas sobre 

a umidade do pó.  
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Figura 6.20 - Superfície de resposta da eficiência de produção de pó em função do tipo de 

inerte e do tipo de injeção da emulsão no leito para a alimentação intermitente de leite. 

 
 

 

Figura 6.21 - Superfície de resposta da retenção de sólidos nos inertes em função do tipo de 

inerte e da forma de alimentação da emulsão para a injeção gotejante do leite. 
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Figura 6.22 - Superfície de resposta das perdas em função do tipo de inerte e do tipo de 

injeção da emulsão no leito para a sua alimentação intermitente. 

 
 
6.4.3 – Qualidade do leite em pó produzido na unidade de leito de jorro 
 

Como detalhado no item 5.3.3 (Cap. 5), analisam-se os parâmetros de qualidade do 

leito em pó produzido na unidade de leito de jorro, operando nas suas condições mais 

adequadas, estabelecidas no item anterior 6.4.2. Esta análise é dividida em duas sub-etapas, 

a primeira concernente aos dados obtidos em função do tempo de armazenagem do produto 

e a segunda constando dos dados obtidos em função da temperatura do ar na entrada do 

secador, Tge. 

6.4.3.1 – Efeito do tempo de armazenamento 

Nas Tabelas 6.6 e 6.7 encontram-se os dados obtidos para os parâmetros de 

qualidade do leite em pó e do leite reconstituído, definidos na metodologia (item 5.3.3).   
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Tabela 6.6 – Propriedades do leite de cabra em pó produzido na unidade de leito de 

jorro (J) e o produzido industrialmente em secador spray (Ind).  

(Faixa de temperatura da medição das propriedades: 23°C a 25°C). 

Propriedades Ind – 1 (1 mês 
armazenagem) 

J – 1 (1 mês de 
armazenagem) 

J – 6 (6 meses de 
armazenagem) 

Xpó (% b.u.) 4,94 (± 0,09) 3,44 (± 0,10) 5,84 (± 0,17) 

aw (-) 0,30 (± 0,04) 0,27 (± 0,01) 0,57 (± 0,03) 

Dmédio (µm) 265 219 221 

Id (-) 0,94 1,4 1,2 

ρap. mín (kg/m3) 

ρap. máx. (kg/m3) 

421 (± 14) 

667 (± 14) 

357 (± 12) 

556 (± NA) 

358 (± 16) 

538 (± 20) 

HR = ρap.máx/ρap.mín 1,62 (± 0,06) 1,56 (± 0,05) 1,51 (± 0,09) 

θest. (°) 55 (± 1) 49 (± 6) 47 (± 4) 

ζ (%) 100 (± 1) 89 (± 10) 76 (± 2) 

Xeq= f(Aw) -melhor 
ajuste dos dados à 
Equação de Gab 
(5.4) 

(ver Figura 6.23) 

R2|ajuste =0,977 

a1 = 1,481  

b1 = 0,989 

c1 = 0,009 

R2|ajuste =0,996 

a1 = 0,073  

b1 = 0,882 

c1 = 31,9 

NA 

 

 

Tabela 6.7 – Propriedades do leite reconstituído do leite em pó industrial (Ind) e do obtido 

no leito de jorro (J) após 1 mês de estocado. (Medição na faixa de 23°C a 25°C). 

Propriedades Ind – 1 mês de 
armazenagem 

J – 1 mês de 
armazenagem 

X (% b. u.) 88,2 88,0 

aw (-) 0,987 (± 0,003) 0,987 (± 0,003) 

ρ (kg/m3) 1035 (± 1) 1038 (± 1) 

σ (mN/m) 37,5 (± 0,2) 39,3 (± 0,1) 

µ (mPa s) 3,0 3,0 
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Em linhas gerais, para o armazenamento de 1 mês, as propriedades do leite de cabra 

em pó produzido na unidade de leito de jorro, J-1, comparam-se razoavelmente bem com as 

do industrial produzido no secador spray, Ind-1, comprovando assim a qualidade do leite 

em pó J-1.  

Com base em informações dos fabricantes mundiais, a umidade do leite de cabra em 

pó industrializado pode variar entre 2,5 a 4,0 % em base úmida (b.u.), demonstrando assim 

que a umidade encontrada para o J-1 situa-se dentro da faixa dos produtos industrializados, 

mesmo tendo ficado estocado por um mês. Retornando à Tabela 6.4, observa-se que todos 

os demais pós obtidos em leito de jorro apresentaram uma umidade final dentro desta faixa, 

exceto o pó do teste 7 (obtido com os inertes de polietileno). Entretanto, depois de seis 

meses de estocagem, a umidade do leite de cabra em pó produzido no leito de jorro J-6 

aumentou, atingindo um valor fora da faixa industrial. Ressalte-se que este leite de cabra 

em pó foi armazenado em um vidro fechado, mas não hermeticamente, e em condições 

ambientes. 

Uma vez que a atividade da água, aw, está relacionada à água livre disponível nos 

alimentos, seu valor abaixo de 0,6 assegura a não proliferação microbiana. Em aw = 0,6, 

leveduras osmofílicas e alguns fungos iniciam seu desenvolvimento (Beuchat, 1981). O 

valor de aw recomendado para alimentos com 3-5% de umidade (b.u.) é igual ou inferior a 

0,30, o que é atendido pelos dois pós Ind-1 e J-1. Entretanto para o pó J-6, o valor de aw, 

mesmo inferior a 0,6, é alto o suficiente para supor que algum evento ocorreu neste pó 

durante a sua estocagem. O aumento em aw (> 0,4) para o leite em pó armazenado em 

condições inapropriadas é um forte indicativo da cristalização da lactose. Como reportado 

por Hardy et al. (2002), durante o primeiro ciclo de adsorção da água pelo leite em pó a aw 

= 0,4, há um decréscimo da quantidade de água livre indicando que há  mudança da forma 

da lactose (de amorfa para cristalina). Jouppila et al. (1997) sugerem que a cristalização da 

lactose é controlada principalmente por sua transição vítrea. Fontana Jr. (2008) aponta, com 

base nas isotermas de sorção do leite de vaca em pó produzido pela técnica do secador 

spray, que o ponto de transição vítrea da lactose a 25°C ocorre a aw = 0,437 e que o início 

da cristalização da lactose e o de sua dissolução se processam, respectivamente, a aw = 

0,548 e aw = 0,731. No entanto, para o leite de cabra em pó, faz-se necessário uma pesquisa 

mais detalhada sobre estas transições. Embora tenham-se obtidos dados para a curva de 
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sorção para o leite de cabra em pó (Ind-1 e J-1) como visto na Figura 6.23, estes dados 

ainda são insuficientes para analisar em detalhes a cinética de evolução da cristalização da 

lactose. Tem-se ainda que o decréscimo na solubilidade do leite de cabra em pó, como 

ocorre para J-1 e J-6, está associado à cristalização da lactose e aos seus efeitos 

(desestabilização da estruturas das proteínas com redução de sua solubilidade). 

0,0

0,2

0,4

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

X
eq

(d
.b

.)

Ind-1 J-1 GAB-Ind. GAB-J

Aw

 
Figura 6.23 – Curva de sorção a 25°C para o leite de cabra em pó industrial (Ind-1) 

e  para o produzido na unidade de leito de jorro (J-1), após um mês de armazenagem. 

(Dados experimentais ajustados à Equação de GAB de acordo com os coeficientes 

apresentados na Tabela 6.6).  

 

Com relação ao tamanho médio das partículas do leite em pó, o valor de Dmédio 

obtido para Ind-1 é mais alto que a faixa de 150-200 µm, usualmente obtida no processo de 

secagem em spray a dois estágios, mas ainda se encontra na faixa usual dos pós 

instantâneos (Birchal, 2003; Pisecky, 1995). Embora Dmédio para J-1 seja 17% mais baixo 

que o obtido para Ind-1, seu valor ainda está na faixa dos pós instantâneos. Entretanto, o 

índice de dispersão maior (Id = 1,4) indica maior quantidade de finos neste pó J-1, que 

possivelmente, pode reduzir a sua instantaneidade em água. Este resultado já era esperado 
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devido ao alto atrito entre as partículas inerente à técnica do leito de jorro. Embora resulte 

em um custo maior, se for inteiramente necessário obter um pó mais instantâneo, um 

sistema de leito fluidizado ou vibro-fluidizado pode ser acoplado à saída da unidade de leito 

de jorro visando a aglomeração de finos. Ressalte-se que, se a aplicação mais importante do 

leite de cabra em pó produzido nestas agro-cooperativas do RN for como de ingrediente em 

alimentos nutritivos, principalmente, para as crianças e recém-nascidos, a distribuição 

granulométrica do pó produzido situa-se na faixa recomendada.  

Os valores de Dmédio e de Id para o pó J-6 sugerem um acréscimo em Dmédio com 

redução em Id à medida que o tempo de armazenagem aumenta. Dados de distribuição 

granulométrica apresentados na Figura 6.24, mostram que a mudança no tamanho das 

partículas com o aumento do tempo de armazenamento ocorre em diâmetros menores que 

300 µm, com um aumento nítido nesta variável para diâmetros inferiores a 200 µm.  

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

fr
ac

ao
 c

um
ul

at
iv

a 
do

 p
as

sa
nt

e 
(-

)

diametro correspondente (mm)

J-1

J-6 J-6

J-1

 

Figura 6.24 – Curva da fração cumulativa do material passante (em volume) em 

função do diâmetro correspondente para o leite em cabra em pó produzido na unidade de 

leite de jorro após 1 (J-1) e 6 (J-6) meses de armazenagem. (Linhas cheia e pontilhada 

representam a distribuição log-normal obtida por ajuste dos dados).  
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Como já identificado em trabalhos anteriores (Medeiros et al., 2009), nas etapas 

futuras do desenvolvimento deste produto-processo, se farão necessários mais dados 

experimentais sobre o comportamento e as propriedades do leite de cabra em pó em função 

do tempo de armazenagem para que se possa projetar a embalagem mais adequada para este 

produto. 

De acordo com o item 5.3.3 (Cap. 5), selecionaram-se o número de Hausner, HR, e 

o ângulo de repouso dos pós, θest, para quantificar a magnitude das forças coesivas entre 

partículas e adesivas entre partículas-parede dos equipamentos. Ambas propriedades podem 

ser usadas para avaliar a escoabilidade dos pós, embora HR seja mais representativo por 

estar diretamente relacionado a parâmetros dinâmicos do escoamento do material (Geldart, 

1986). Conforme apresentado na Tabela 6.6, para os três pós analisados, HR > 1,4, 

indicando que estes pós possuem uma baixa escoabilidade devido às forças coesivas entre 

partículas. Estes valores obtidos para HR são similares aos reportados por Birchal et al. 

(2005) para o leite bovino em pó. Os valores de θest > 40° obtidos confirmam a baixa 

escoabilidade dos Ind-1, J-1 e J-6 pós. 

Os valores de densidade aparente, ρap. mín e ρap. máx., para o pó Ind-1 são cerca de 18% 

mais altos que os obtidos para o pó J-1. Esta diferença está associada com a composição e 

concentração dos sólidos (densidade do material sólido dos pós), a quantidade de ar 

incorporado no interior dos aglomerados formados (principalmente na técnica do secador 

spray), a quantidade intersticial de ar (ou seja a porosidade do leito empacotado), e/ou o 

tipo de forças coesivas existentes entre partículas. Desde que o pó J-1 possui Dmédio menor, 

ρap tende a ser menor devido ao mais alto valor da porosidade no empacotamento deste pó 

(Yu et al., 2003). Isto indica que, se necessário, um acréscimo em Dmédio devido a um 

aumento na aglomeração de finos pode vir a aumentar o valor de ρap (requerimento para 

melhorar a instantaneidade do pó). 

Na Tabela 6.7, apresentam-se as propriedades medidas para o leite de cabra 

reconstituído utilizando o Ind-1 e J-1. Valores destas propriedades são similares entre estes 

dois leites reconstituídos. Comparando os dados do leite J-1 reconstituído com os do leite 

de cabra in natura (Figuras 6.2, 6.3 e 6.4 do item 6.1.2), exceto pelos valores da tensão 

superficial, σ, os demais são similares. Isto vem confirmar, como discutido por Fox e 



Capítulo 6 – Resultados e discussão 

Uliana Karina Lopes de Medeiros  122 

McSweeny (1998), a composição química similar entre o leite de cabra in natura e o leite 

de cabra reconstituído do pó J-1 produzido na unidade de leito de jorro.  

Em relação à tensão superficial, observa-se um decréscimo no valor de σ para leite 

reconstituído comparado com o valor do leite in natura. Este resultado é esperado, uma vez 

que o leite reconstituído passou por processamento (térmico e de homogeneização) e que σ 

é um parâmetro sensível às modificações estruturais nas cadeias e ligações das proteínas e 

dos ácidos graxos no interior do leite. Entretanto, devido às suas complexidades, estas 

modificações ainda não foram totalmente entendidas e quantificadas. Tem-se que os valores 

de σ, reportados em literatura (Fox e McSweeney, 1998), para o leite de vaca reconstituído 

variam entre 40 a 60 mN/m na faixa de 20-25°C. Estes resultados de literatura juntamente 

com o valor de σ do leite de cabra Ind-1 reconstituído são evidências para considerar o 

valor de σ do leite de cabra J-1 reconstituído correto e dentro da faixa de qualidade do 

produto. 

Como conclusão final dos resultados analisados, pode-se afirmar a alta qualidade do 

leite de cabra em pó produzido na unidade de leito de jorro e da sua emulsão reconstituída, 

quando comparada à do leite de cabra em pó industrializado (obtido pela técnica de 

secagem em spray) e à do leite in natura. Entretanto, atenção deve ser dispensada à 

embalagem e estocagem do leite de cabra em pó produzido, devido a possível ocorrência da 

cristalização da lactose que pode afetar a qualidade deste pó quando estocado por mais de 

um mês. 

6.4.3.2 – Efeito da temperatura de processamento 

Os resultados obtidos para a caracterização do leite de cabra em pó, produzido na 

unidade de leito de jorro em condições de operação otimizadas variando-se a temperatura 

do ar de entrada no secador (Tge = 80°C, 90°C e 100°C), encontram-se na Tabela 6.8. As 

propriedades obtidas para o leite reconstituído utilizando estes pós encontram-se na Tabela 

6.9. Ressalte-se que estes pós não foram armazenados antes de sua caracterização e que o 

industrial foi adquirido no mercado com data de fabricação inferior a 1 mês. A 

concentração de sólidos totais nos quatro leites reconstituídos se manteve constante e igual 

a 12% (X = 88% b.u.). Determinou-se, também, a acidez para os leites reconstituídos.  
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Tabela 6.8 – Propriedades do leite de cabra em pó produzido na unidade de leito de jorro (J) 

em função da temperatura do ar de entrada no secador (80, 90 e 100°C) e o produzido 

industrialmente em secador spray (Ind).   

(Faixa de temperatura da medição das propriedades: 23°C a 25°C).  

Propriedades J 80  J 90  J 100 Ind  

Xpó (%) 4,9 (± 0,1) 2,6 (± 1,6) 1,91 (± 0,08) 3,19 (± 0,09) 

aw (-) 0,341(± 0,001) 0,291 (± 0,015) 0,301 (± 0,012) 0,147 (± 0,033) 

Dmédio (µm) 204 188 179 NA 

HR = ρapmáx  /ρapmín 1,51 (± 0.09) 1,54 (± 0.23) 1,64 (± 0.08) 1,40 ± 0.05 

θest. (°) 46 ± 1 50 ± 4 47 ± 1 38 ± 3 

ζ (%) 91,4 ± 3,8 92,5 ± 1,2 90,5 ± 0,5 95,1 ± 1,1 

 

Tabela 6.9 – Propriedades do leite reconstituído do leite em pó industrial (IndR) e dos 

obtidos no leito de jorro (JR-80, JR-90 e JR-100). (Medição na faixa de 23°C a 25°C). 

Propriedades JR-80 JR-90 JR-100 IndR 
Acidez (°D) 20,1 ± 0,7 20,3 ± 0.7 20,1 ± 0.7 16,3 ± 0,7 

pH (-) 6,69 ± 0,01 6,71 ± 0,02 6,51 ± 0,11 6,68 ± 0,01 

ρ (kg/m3) 1042,6 ± 0,2 1043,8 ± 0,4 1039,9 ± 0,2 1031,1 ± 0,2 

σ (mN/m) 44,3 ± 0,1 40,0 ± 0,0 38,8 ± 0,6 37,5 ± 0,2 

µ (mPa s) 2,0 ± 0,7 1,9 ± 0,2  1,6 ± 0,1 2,2 ± 0,2 

 

Outros dois pontos importantes a serem destacados, antes da análise dos dados, são: 

(a) no cálculo de HR, cujo o volume do empacotamento livre foi o medido com zero batida 

do equipamento (V0 e não o V10 como proposto no procedimento, conforme recomendação 

da Niro S.A.); (b) na determinação da viscosidade do leite reconstituído, restringiu-se a taxa 

de deformação a valores iguais ou menores que 600 s-1
 , uma vez que valores maiores 

resultaram em decaimento significativo da viscosidade devido aos altos valores da 

velocidade angular do rotor (que possivelmente interferiam na estrutura dos glóbulos de 

gordura).    
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Analisando conjuntamente os dados de Xpó e aw apresentados na Tabela 6.8, pode-se 

confirmar que os valores destas duas propriedades no leite em pó produzido em leito de 

jorro a Tge = 80°C encontram-se acima da faixa usualmente recomendada (em b.u.: 2,5% ≤ 

Xpó ≤ 4,0% e aw≤ 0,30) para assegurar um produto mais estável sem proliferação 

microbiana. Consequentemente, embora os custos energéticos com o aquecimento do ar 

sejam menores, a operação da unidade leito de jorro a Tge = 80°C pode ser descartada, uma 

vez que seu produto em pó é mais úmido e com uma quantidade de água livre disponível 

capaz de comprometer a qualidade do leite de cabra em pó produzido. 

Embora os pós J-90 e J-100 apresentem propriedades estatisticamente similares, o 

leite reconstituído pelo J-100 pó retrata no seu valor de tensão superficial (σJR-90 > σJR-100 

>σ IndR) um processamento térmico mais intenso. Com base neste aspecto e tendo em vista  

o custo energético de aquecimento do ar, seleciona-se Tge = 90°C como a melhor opção de 

se operar a unidade de leito de jorro. 

 

6.4.4 – Proposta da rota processual tecnicamente viável 

A rota processual proposta para a produção do leite de cabra em pó, viável 

tecnologicamente, pode ser visto no esquema apresentado na Figura 6.25, consistindo das 

etapas básica descritas a seguir. 

7. RECEPÇÃO: o leite integral in natura recebido das fazendas é analisado com 

relação à composição química, propriedades físicas, atributos sensoriais, 

conteúdo bacteriológico (requerido pela Instrução Normativa Nº 37, de 31 de 

outubro de 2000 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento). 

8. CLARIFICAÇÃO : o leite, aprovado no controle da etapa 1, é clarificado em 

separador centrífugo ou filtro de manga (escolha do equipamento depende do 

volume a ser processado na cooperativa).  

9. TERMIZAÇÃO : o leite passa por um trocador (preferencialmente o de placas ou 

um tanque com camisa de aquecimento), onde é aquecido a 65°C durante 15 

segundos, seguindo para um tanque de resfriamento (< 4°C).  

10. PADRONIZAÇÃO : o leite é padronizado em tanques com agitação lenta em 

relação aos sólidos totais e ao teor de gordura, mantendo sempre na saída a 
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emulsão do leite padrão  para processamento, com teores de sólidos = 12% e de 

gordura = 4%. 

11. PASTEURIZAÇÃO : etapa obrigatória pelo regulamento vigente, consiste no 

processo rápido com o aquecimento do leite para 72°C em 15 segundos, 

utilizando um trocador de calor a placas. 

12. SECAGEM COM PRODUÇÃO DE PÓ : a emulsão de leite pasteurizada segue para a 

unidade de leito de jorro com partículas de polipropileno. O modo de operação 

otimizado requer um sistema de alimentação da emulsão gotejante e intermitente 

(similar ao utilizado na escala de laboratório). Independente do escalonamento 

da unidade em função do volume de leite a ser processado, a temperatura de 

entrada do ar é fixada a 90°C (correspondendo a temperatura de operação de 

65°C no interior do secador), visando manter a qualidade do produto. 

13. SEPARAÇÃO DO PRODUTO: nesta etapa, os seguintes equipamentos são 

propostos: (a) um ciclone do tipo Lapple (com diâmetro de corte igual ao usado 

no laboratório) para separar o pó produzido do ar (com os finos); (b) um filtro 

eletrostático para separar os finos do ar de exaustão (este ar é depois 

descarregado na atmosfera); (c) peneira vibratória ou mesmo um leito vibro-

fluidizado para resfriar o pó e aumentar a aglomeração, quando necessário. 

14. EMBALAGEM E ARMAZENAGEM : para esta etapa, é necessário definir o tipo de 

embalagem para melhor conservação do produto. 

Com base nessa rota processual, ainda que preliminar, faz-se necessários definir os 

parâmetros fluidodinâmicos para o escalonamento da unidade de leito de jorro. 
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Figura 6.25 – Fluxograma básico da rota processual proposta. 
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6.5 – Análise complementar para o escalonamento da unidade de secagem 

6.5.1 – Parâmetros fluidodinâmicos do processo 

Após o estudo da retenção do leite sobre duas partículas diferentes (polietileno de 

alta densidade e polipropileno) e de um planejamento fatorial que estudou como uma das 

variáveis respostas o tipo de inerte (polietileno e polipropileno) concluímos que a partícula 

que promoveu a maior eficiência de produção de pó, minimizando as perdas e a quantidade 

de material retido no leito de partículas foi o polipropileno. Diante dessa reposta 

analisaremos aqui a fluidodinâmica destas partículas secas e na presença da emulsão. 

As curvas características (sentido decrescente da vazão do ar) dos leitos constituídos 

de partículas de polipropileno, obtidas sem aquecimento e sem adição do leite são 

apresentados na Figura 6.26. 
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Figura 6.26 – Curvas características do leito de partículas de polipropileno (2,0; 2,5  
e 3,0 kg). 

 
As curvas apresentam o comportamento típico relatado na literatura. Tanto a queda 

de pressão de jorro mínimo como a velocidade de jorro mínimo aumenta com a massa do 

leito de partículas. 

O efeito da adição da emulsão de leite sobre o comportamento fluidodinâmico do 

leito de jorro para diferentes cargas de polipropileno é mostrado na Figura 6.27. Para todas 

as cargas de partículas inertes estudadas são observadas modificações no comportamento 
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fluidodinâmico do leito devido a injeção do leite. Na presença da emulsão, o leito de 

partículas de polipropileno jorra em níveis mais baixos de velocidade do ar. Observa-se 

também certa tendência na queda de pressão nas condições de jorro mínimo; em relação ao 

leito seco, após a adição da emulsão de leite (ocasionando um discreto aumento na queda 

de pressão). Estes resultados são compatíveis com os encontrados por Almeida (2009) na 

secagem do leite desnatado e ovo homogeneizado no leito de jorro. Passos et al. (1990), 

Santana et al. (1997) e Passos e Mujumdar (2000) encontraram comportamentos 

semelhantes em determinadas condições operacionais onde o conteúdo de líquido presente 

no leito era baixo. 

Conforme citado por Almeida (2009) um dos maiores problemas encontrados na 

operação e monitoramento de secadores de leito de jorro, durante a secagem de pastas, se 

deve a este equipamento apresentar uma complexidade fluidodinâmica muito ampla e de 

difícil análise. Ainda segundo este autor até o início dos anos 80 a maioria dos 

pesquisadores postulava que a presença de uma solução líquida ou pastosa não influenciava 

a fluidodinâmica do leito de jorro. Inúmeros trabalhos são encontrados na literatura sobre o 

comportamento fluidodinâmico do leito de jorro em presença de pastas e suspensões. Os 

resultados encontrados por diferentes autores, para leitos alimentados com o mesmo tipo de 

pasta, considerada padrão (glicerol), são diferentes e dependem inclusive da forma como a 

pasta é introduzida no leito (contínua ou em batelada) Passos e Mujumdar (2000), 

Schneider e Bridgwater (1993), Spitzner Neto (2001) e Bacelos et al. (2005). Embora os 

resultados encontrados no presente trabalho concordem com os encontrados por Almeida 

(2009) a pequena elevação da queda de pressão pode estar ligada a erros experimentais e de 

medidas, ocasionadas por entupimentos da sonda de pressão com o pó.   

Quanto à vazão do ar de mínimo jorro obtida nos trabalhos que utilizaram as pastas 

reais, foi observado na maioria dos trabalhos que esse parâmetro aumenta à medida que o 

conteúdo de pasta aumenta (Almeida, 2009). Segundo o autor, este comportamento é 

explicado pelo fato do glicerol (pasta padrão) formar pontes líquidas enquanto para as 

pastas reais as pontes são “quase sólidas” com o leito de inertes. Esta explicação foi 

fundamentada através de uma análise dos dados experimentais de Spitzner Neto (2001) e 

Spitzner Neto et al. (2002), onde esses autores verificaram que as partículas inertes 

recobertas durante a secagem possuíam uma umidade muito próxima a do pó coletado na 



Capítulo 6 – Resultados e discussão 

Uliana Karina Lopes de Medeiros  129 

saída do sistema, indicando que o filme de recobrimento das pastas reais era formado por 

partículas de pó e não por um filme líquido. Todavia, tanto Lima et al (1992) como 

Medeiros (2001), obtiveram resultados compatíveis com o do presente trabalho, ao secarem 

polpa de umbu e uma série  de polpas de frutas naturais e com composição modificada. 

Tanto as polpas de frutas como o leite, são pastas reais e certamente as películas que 

recobrem as partículas são sólidas e não líquidas. Apesar disto, a velocidade de jorro 

mínimo, dependendo da composição, da polpa de fruta injetada no leito pode diminuir.   O 

comportamento fluidodinâmico dos leitos de partículas de polipropileno (2,5 e 3 kg) com 

adição de  100 mL (aproximadamente 100 g) e de 50 mL de leite (aproximadamente 50 g), 

para a carga de 2,5 kg, reproduz os comportamentos descritos por Lima e Alsina. (1992) e 

Medeiros (2001), quando estudaram, respectivamente, o comportamento fluidodinâmico do 

leito de jorro constituído de partículas inertes de poliestireno com adição de polpa de umbu 

e de partículas inertes de polietileno de alta densidade com adição de polpas de frutas com 

composição ajustada para elevadas concentrações de gordura.  Nestes trabalhos os autores 

atribuíram ao caráter lubrificante da gordura presente nas frutas a diminuição na velocidade 

de jorro mínimo. Para o leite integral com 3,3% em média de gordura, o comportamento da 

velocidade de jorro mínimo também estaria justificado.  
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Figura 6.27 - Efeito da adição do leite (100 mL)  nas curvas características do leito 

de jorro para três diferentes cargas de material inerte (partículas de polipropileno).  
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Na Tabela 6.10 encontram-se os resultados relativos às curvas características do 

leito de polipropileno, obtidas com base no planejamento experimental e realizados 

conforme a matriz experimental, incluindo-se as réplicas no ponto central. Uma análise 

preliminar destes resultados mostra os efeitos das condições do processo no comportamento 

fluidodinâmico do leito cuja velocidade de jorro mínimo variou de 1,37 m/s a 1,67m/s e a 

queda de pressão de jorro mínimo de 407,4 Pa a 708,1 Pa. Percebe-se uma maior influência 

da presença do leite nas curvas características correspondentes a carga de 2,0 kg, o que é 

justificado pela maior razão entre a massa de leite e a massa de partículas inertes, 5%. Para 

as cargas de 3kg e 2,5 kg, as razões são de 3,3%  e 2%, respectivamente. 

 
 

Tabela 6.10 - Matriz experimental e resultados. 
 

Ensaios Vol 
 (mL) 

M i 
 (Kg) 

V jm  
(m/s) 

∆∆∆∆Pjm 
(Pa) 

1 0(-1) 2,0 (-1) 1,54 407,4 
2 100(+1) 2,0 (-1) 1,37 457,4 
3 0(-1) 3,0 (+1) 1,67 644,3 
4 100(+1) 3,0 (+1) 1,47 708,1 
5 50(0) 2,5 (0) 1,51 557,7 
6 50(0) 2,5 (0) 1,54 476 
7 50(0) 2,5 (0) 1,52 542,8 

 

De acordo com a análise estatística dos resultados, realizada através do Programa 

Statistics 7.0, o volume de leite alimentado apresentou efeito significativo e negativo sobre 

a vazão de jorro mínimo, enquanto o efeito da carga de inerte sobre esta variável também 

foi significativo, porém positivo e menos importante, conforme mostra o diagrama de 

pareto da Figura 6.28. Este resultado confirma a discussão preliminarmente apresentada 

sobre a queda de pressão em jorro mínimo. Para a faixa de condições em que foram 

conduzidos os ensaios, apenas a carga de inerte exerceu efeito significativo e positivo sobre 

esta variável, o que também já foi antecipadamente discutido (ver Figura 6.29).  Para as 

variáveis respostas analisadas, são apresentados os modelos estatísticos ajustados aos dados 

experimentais, equações 1 e 2. 
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Figura 6.28. Diagrama de Pareto para a variável velocidade de jorro mínimo, Vjm.  
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Figura 6.29. Diagrama de Pareto para a variável queda de pressão de jorro mínimo, ∆Pjm.  
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Modelos empíricos 

∆Pjm = 541,6 + 28,46Vol* + 121,9Mi* + 3,45Vol*Mi*      

V jm = 1,516 – 0,095Vol* + 0,056Mi* – 0,006Vol*Mi*       

 

Cujas variáveis codificadas são dadas por: 

Vol* = (Vol – 50)/50             

 Mi*= (Mi–2,5)/0.5 

 

Determinou-se a significância estatística dos modelos ajustados pela análise de 

variância, cujos resultados são apresentados na Tabela 6.11. De acordo com os dados 

apresentados na Tabela 6.11, os modelos ajustados apresentam, principalmente para a 

velocidade de jorro mínimo, uma boa qualidade de ajuste, com coeficientes de correlação 

de 0,979 e 92,3% da variação em torno das médias explicada pela regressão. Para a queda 

de pressão em jorro estável, o modelo estatístico apresenta uma percentagem de variação 

explicada pela regressão de 84,7% e um coeficiente de correlação de 0,959, o que sugere 

um ajuste menos satisfatório entre as respostas observadas e os valores preditos pelos 

modelos estatísticos. As Figuras 6.30 e 6.31 confirmam a qualidades dos modelos 

ajustados, principalmente aos dados experimentais da velocidade de jorro mínimo. 

 

 
Tabela 6.11 - Qualidade dos modelos  

  
Teste F  

(Regressão) 
Teste F (Falta de 

Ajuste) 

Variável 
Resposta 

Qualidade do 
Ajuste (%) 

Coeficiente 
de 

Correlação 
Fcalc Ftab Fcalc/Ftab Fcalc Ftab Fcalc/Ft

ab 

Vjm (m/s) 92,3 0,979 47,88 9,28 5,2 0,68 18,5 0,037 
∆Pjm                                                   84,7 0,959 12,06 9,28 1,3 0,75 18,5 0,041 
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Figura 6.30 -  Valor predito de Vjm em função do valor observado.  
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Figura 6.31 - Valor predito de ∆Pjm em função do valor observado. 
 

 

Com relação ao teste F, que verifica se o modelo explica uma quantidade 

significativa da variação nos dados obtidos pela simulação, observa-se que os modelos 
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ajustados aos dados experimentais são estatisticamente significativos para ambas as 

variáveis estudadas.  Na Tabela 6.11, os testes F para análise da regressão apresentam 

razões de 5,2 e 1,3 para a vazão de jorro mínimo e queda de pressão de jorro estável, 

respectivamente, a um nível de confiança de 95%. 

Para a queda de pressão os resultados da análise estatística indicam que o modelo é 

significativo e não preditivo.  

 Na Tabela 6.11, os valores de F tabelados com relação aos obtidos pelos modelos 

apresentam quantidade de variação devido ao modelo ajustado bem superior a variação não 

explicada (Fcalc/Ftab <1), mostrando que os valores experimentais são bem representados 

pelos modelos ajustados. Este resultado sugere importante interferência do erro aleatório 

nos resultados da análise de variância do modelo ajustado às observações experimentais da 

queda de pressão em jorro estável. Todavia, ratifica que o mesmo pode ser empregado para 

fins preditivos. 

As superfícies de respostas geradas a partir dos modelos empíricos ajustados aos 

dados experimentais são ilustradas nas Figuras 6.32 e 6.33. As superfícies ilustram os 

resultados já discutidos anteriormente e confirmam que para a faixa de condições 

operacionais empregadas, a adição do leite promoveu a diminuição na vazão de jorro 

mínimo e não interferiu na queda de pressão em jorro estável, enquanto a carga de inerte 

influenciou ambas as variáveis, promovendo tanto o aumento na vazão de jorro mínimo 

como na queda de pressão em jorro estável.  



Capítulo 6 – Resultados e discussão 

Uliana Karina Lopes de Medeiros  135 

 

Figura 6.32. Superfície de resposta da velocidade de jorro mínimo em função do volume de 

leite adicionado e da carga de inerte (polipropileno).  

 

Figura 6.33. Superfície de resposta da queda de pressão de jorro mínimo em função do 

volume de leite adicionado e da carga de inerte (polipropileno).  
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6.5.2 – Parâmetros de capacidade máxima  

As condições fluidodinâmicas dos ensaios de capacidade máxima realizados 

conforme a metodologia descrita no item 5.3.4.2, podem ser avaliadas por medidas de 

queda de pressão do leito em função do tempo de processamento, nos diferentes níveis de 

vazão de alimentação ilustradas na Figura 6.34. 

Verifica-se no ensaio 1, realizado com a temperatura do ar de secagem fixada em 

90°C que a partir da terceira vazão de alimentação (20 mL/min) a queda de pressão no leito 

começa a diminuir o que caracteriza o início da instabilidade fluidodinâmica, observado por 

diversos autores na secagem de pastas e suspensões, provavelmente  em virtude da 

acumulação de material no leito.  

No ensaio 2, realizado a 100°C o comportamento fluidodinâmico foi mantido ao 

longo da secagem, observando-se uma pequena diminuição da queda de pressão na vazão 

de 15,6 mL/min devido a problemas de entupimento na sonda de pressão. Resolvido o 

problema, a pressão voltou a se estabilizar não se observando sinais de instabilidade até o 

final do ensaio. A maior estabilidade do leito ao longo do ensaio 2  pode ser justificada pela  

maior temperatura  do ar utilizada no ensaio como também por este ensaio ter sido iniciado 

com uma vazão de alimentação de leite mais baixa (4,4 mL/min). Como no período inicial 

a secagem no leito de jorro normalmente comporta-se de forma instável, pressupõe-se que a 

maior vazão de alimentação inserida no leito não foi recuperada na forma de pó como 

deveria e dessa forma ficou boa parte acumulada no leito de partículas. Esta acumulação 

inicial maior, somada aos pós acumulados quando a vazão foi aumentada promoveu a 

instabilidade observada no ensaio 1.  
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Figura 6.34 – Queda da pressão em função do tempo - Ensaios 1 e 2. 

 
Na Figuras 6.35 ilustram-se os dados relativos a velocidade média de escoamento 

das partículas na parede do visor de acrílico, na região correspondente à parte cilíndrica da 

coluna. As medidas foram realizadas ao longo dos ensaios e corresponde a média de 3 a 4 

observações, cujos desvios também são exibidos na Figura 6.35.  A velocidade das 

partículas é um parâmetro importante para avaliar a facilidade de escoamento das mesmas e 

o efeito da presença da suspensão sobre a circulação das partículas. Conforme o 

comportamento observado a velocidade não foi prejudicada pela presença da emulsão do 

leite nos diferentes níveis de vazão. Mesmo considerando a instabilidade observada no 

ensaio1, em relação à velocidade das partículas o teor de gordura  presente no leite de cabra 

parece atuar como um lubrificante facilitando o deslizamento das partículas sobre a parede 

da coluna.  
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Figura 6.35 – Velocidade de deslizamento das  partículas em função do tempo  - Ensaios 1 

e 2.  

  

Na Figura 6.36 ilustram-se os dados relativos às médias das velocidades medidas 

em cada nível de vazão do ar com os respectivos desvios para os dois ensaios. Estes 

resultados corroboram com a discussão anterior, os valores médios das velocidades não 

sofrem influência do aumento da vazão do leite, observando-se valores praticamente 

constantes a menos do erro experimental.  
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Figura 6.36 – Velocidade média de deslizamento das partículas em função da vazão de 

alimentação do leite - Ensaios 1 e 2 . 

Nas Figuras 6.37 a 6.42 ilustram-se as condições do ar de secagem na saída do 

secador ao longo dos dois ensaios e para cada nível de vazão de alimentação do leite. 

Observa-se na Figura 6.37 a variação de temperatura do ar na saída do secador para os dois 

ensaios.  Para ambos os ensaios a temperatura do gás na saída diminui com o aumento da 

vazão de alimentação conforme era esperado. Em função da diferença nas temperaturas do 

gás na entrada do secador, a diferença entre as temperaturas do gás efluente se mantém. 

Note-se que à medida que a vazão aumenta ocorre uma diminuição na temperatura do gás 

efluente, e esta se estabiliza em um patamar mais baixo. No ensaio 1, para a vazão de 20 

mL/min a temperatura demorou cerca de 10 minutos para estabilizar e  para a vazão de 

25,8mL/min não estabilizou. No ensaio 2 observa-se que mesmo no nível mais alto de 

vazão a temperatura do gás na saída tende a estabilizar em 60°C. Estes resultados são 

consistentes com os observados na Figura 6.34 em relação às condições de estabilidade nas 

medidas de queda de pressão. 
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Figura 6.37 – Temperatura do ar efluente do secador em função do tempo – Ensaios 

1 e 2. 

O comportamento observado em relação à temperatura se reproduz nos dados de 

umidade relativa do ar na saída do secador exibidos na Figura 6.38. A umidade relativa 

aumenta com a vazão de alimentação, e as medidas se estabilizam em patamares mais 

elevados. Com o gás efluente do ensaio 1 se encontra numa temperatura mais baixa a 

umidade relativa na saída é mais alta ao longo do mesmo e não atinge condições de 

estabilidade para a vazão de 25,8 mL/min. 



Capítulo 6 – Resultados e discussão 

Uliana Karina Lopes de Medeiros  141 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100

X
rs

(%
)

t (min)

Ens1 - 10mL/min Ens1 - 15 mL/min
Ens1 - 20mL/min Ens 1 - 25,8mL/min
Ens2 - 4,4 mL/min Ens2 - 10,7mL/min

 

Figura 6.38 - Umidade relativa do ar efluente do secador em função do tempo – 

Ensaios 1 e 2. 
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Figura 6.39 - Umidade absoluta do ar efluente do secador em função do tempo – 

Ensaios 1 e 2. 

 Na Figura 6.38 verifica-se que a umidades relativas do ar para os ensaios a 90ºC e 100ºC 

alcançaram valores máximos de 41,4 % para a vazão de alimentação de 25,8 ml/min e de 

35% para a vazão de 27,1mL/min, respectivamente. No ensaio 1 as medidas de umidade 

relativa estabilizaram em 30% na condição de vazão de 20mL/min.  

Com os dados de umidade relativa e temperatura do ar na saída do secador foram 

determinados a partir das cartas psicrométricas (Silva 2008) os dados de umidade absoluta, 

temperatura de bulbo úmido do ar e umidade nas condições de saturação. Na Figura 6.39 

observa-se que para as umidades absolutas a posição das curvas referentes aos ensaios 1 e 2 

se invertem, ou seja, para todos os níveis de vazão o ar efluente da secagem no ensaio a 

100°C encontrava-se mais úmido. Este resultado condiz com o maior potencial de secagem 

devido á temperatura mais elevada e consequentemente em maiores taxas de evaporação.  

Segundo Cunha (1999) e Spitzner Neto et al (1998), dois critérios podem ser 

estabelecidos para se avaliar a capacidade máxima do secador, a saturação do ar na saída e 

a instabilidade do leito. Os autores encontraram que a instabilidade do leito ocorre a 

menores vazões de alimentação do que as obtidas pelo critério da saturação, o que indica 

que a condensação de umidade no interior do leito inicia-se em vazões mais altas. Os 

autores encontraram diferenças para a capacidade máxima estimada pelos dois critérios 

superiores a 30% e verificaram também que esta diferença depende da vazão do ar 

introduzida no secador. 

Para avaliar o nível de saturação do ar em função da vazão de alimentação 

construiu-se o gráfico ilustrado na Figura 6.40 que representa a razão entre a umidade do ar 

e umidade de saturação ao longo dos ensaios 1 e 2. Conforme se observa as condições de 

saturação não foram atingidas (Y/Ysat=1), e para ambos os ensaios a razão ficou 

compreendida entre 0,6 e 0,85, atingindo valores próximos da saturação. 
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Figura 6.40 – Razão entre as umidades do gás efluente e de saturação em função  do 

tempo - Ensaios 1 e 2. 

 

 Na Figura 6.41 são representados os dados da diferença (Ysat- Y) em função do 

tempo. Neste gráfico são evidenciados os patamares onde a diferença entre a umidade de 

saturação e a umidade do ar se mantém praticamente constante nos diferentes níveis de 

vazão. Note-se que a defasagem nas condições de estabilização dos dados de umidade são 

decorrentes do lento tempo de resposta da instrumentação empregada para avaliar as 

condições psicrométricas do ar.  
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Figura 6.41 – Diferença entre as umidades de saturação e do gás efluente em função 

do tempo. 

A partir dos dados ilustrados na Figura 6.41, foram determinados os valores (Ysat-

Y)  estabilizados  em cada nível de vazão.  Construiu-se o gráfico relacionando a diferença 

(Ysat-Y) em função da vazão de leite introduzida no secador, representado na Figura 6.42.  



Capítulo 6 – Resultados e discussão 

Uliana Karina Lopes de Medeiros  145 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0 5 10 15 20 25 30

Y
sa

t-
Y

 

W (mL/min)
Ensaio 2 Ensaio 1

 

Figura 6.42 – Diferença entre as umidades de saturação e do gás efluente em função 

da vazão de alimentação do leite. 

O comportamento linear da diferença Ysat-Y em função da vazão do ar é 

consistente com o encontrado por Cunha (1999) e Spitzner Neto et al (1998). As equações 

das retas ajustadas aos dados experimentais são mostradas na Tabela 6.12. Estas retas são 

paralelas, ou seja a diferença Ysat-Y  diminui com a vazão de alimentação na mesma taxa, 

independente da temperatura. Extrapolando-se o valor da razão para a condição de 100% de 

saturação (Ysat-Y= 0), encontra-se que as vazões máximas admissíveis pelo critério da 

saturação, seriam 39,25 mL/min e 45,75mL/min  para os ensaios1 e 2, respectivamente. 

Com respeito ao ensaio 1, considera-se que pelo critério da instabilidade a vazão máxima 

admissível estaria compreendida entre 15,6 e 20mL/min, ou seja cerca de 50% do valor 

extrapolado pelo critério da saturação.  No ensaio 2, tanto pelo critério da instabilidade 

como da saturação, a  vazão máxima admissível não foi atingida, ou seja o secador operou 

abaixo da sua capacidade máxima.  

Os resultados destes ensaios são compatíveis com a literatura, evidenciam o caráter 

transiente do leito de jorro na secagem de líquidos, pastas e suspensões conforme Almeida 

et al (2009), as limitações do secador em relação a capacidade de operação, restringida 

muito mais pelas condições fluidodinâmicas do leito do que pelas taxas de evaporação  
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Tabela 6.12  – Modelo linear ajustado aos dados da diferença entre as umidades de 

saturação e do gás efluente em função da vazão de alimentação do leite. 

 Equação R2 

Ensaio 1 Ysat-Y=-0,0004W+0,0157 0,992 

Ensaio 2 Ysat-Y=-0,0004W+0,0183 0,978 

 

A capacidade do secador também pode ser avaliada através de dados relacionados 

com o produto. Na Figura 6.43 são apresentados os resultados referentes às umidades dos 

pós coletados nos dois ensaios em função da vazão de leite introduzida no secador  
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Figura 6.43 –  Umidade do pó em função  vazão de alimentação de leite – Ensaios 1 e 2. 
 

O importante efeito da vazão de leite e temperatura do ar sobre a umidade do pó é 

evidenciado na Figura 6.43. Excetuando-se a umidades dos pós obtidos no início dos 

experimentos, observa-se uma tendência linear de aumento da umidade com a vazão, tanto 

para o ensaio 1 como para o ensaio 2. Na Tabela 6.13 são apresentados os parâmetros dos 

modelos lineares ajustados. 
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Tabela 6.13 – Modelo linear ajustado aos dados da umidade do pó em função da 

vazão de alimentação do leite. 

 Equação R2 

Ensaio 1 Xpó=0,3575W-0,4612 0,986 

Ensaio 2 Xpó=0,2441W-0,2141 0,971 

 

 Uma extrapolação das umidades destes pós para a vazão máxima admissível 

prevista pelo critério da saturação levaria a valores da ordem de 13,55% e 10,95% nas 

condições mantidas nos ensaios 1 e 2. Considerando que para boas condições de 

armazenamento e conservação não seria recomendável uma umidade superior a 5% pelo 

critério das condições do produto a vazão máxima para as temperaturas de 90 e 100°C, 

calculadas a partir das equações ajustadas seriam 15,3mL/min e 21,4 mL/min, 

respectivamente. É certo que a análise destes resultados se restringe apenas a uma condição 

de carga de inerte (2,5kg) e uma vazão de ar acima da vazão de jorro mínimo. Condições 

mais favoráveis também poderiam ser obtidas mediante desumidificação e controle da 

umidade do ar introduzido no secador. Considera-se, todavia, que estes resultados são 

essenciais para o estudo de ampliação de escala, e para definição de uma forma de 

alimentar e operar o secador que não comprometa sua estabilidade,  rendimento e qualidade 

do produto obtido. 
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7. Considerações finais, conclusões e sugestões para 

trabalhos futuros 

7.1 Considerações finais 

O processo de secagem em leito de jorro com partículas inertes mostrou-se viável 

como alternativa para a produção do leite de cabra em pó.  Os aspectos sociais da pesquisa 

foram considerados em todas as etapas de desenvolvimento do trabalho. A rota tecnológica 

processo- produto contempla simplificações no processo com eliminação de etapas de pré-

concentração, pulverização do leite injetado no secador e de secagem complementar. O 

leite em pó produzido atende às especificações pretendidas. Considera-se, portanto, que o 

objetivo principal desta tese foi alcançado, desenvolveu-se os passos primordiais para 

implantação de uma rota tecnológica simples e de baixo custo que pode ser implementada 

em pequenas cooperativas rurais para produzir o leite de cabra em pó.   

 

7.2 – Conclusões 

As principais conclusões do presente trabalho são: 

Com relação aos aspectos teóricos e econômicos desta pesquisa conclui-se que: 

• A pesquisa e desenvolvimento de uma rota processual para produção do leite 

de cabra em pó em agro-cooperativas ou associações do Estado do RN é 

favorável. 

 

Com relação às propriedades do leite de cabra in natura: 

• As propriedades físicas do leite de cabra foram determinadas para uma faixa 

fixa de concentração de sólidos e temperatura (12 % ≤ X < 31 %; 5°C < T < 

60°C). Os resultados encontrados são compatíveis e comparáveis com os 

valores e tendências das propriedades do leite bovino, em relação aos efeitos da 

temperatura e da concentração de sólidos; 

• O leite de cabra apresenta comportamento Newtoniano na faixa de 

concentração de sólidos e temperatura estudadas. As propriedades físicas 

apresentam a mesma dependência com a temperatura e concentração de sólidos, 
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menos densas, menos viscosas e com menor tensão superficial em temperaturas 

mais elevadas, verificando-se comportamento inverso em relação a 

concentração de sólidos. 

 

Com relação a retenção do leite nas partículas inertes:  

• O mecanismo de produção de pó no leito de jorro depende, não só da 

retenção da película de emulsão na superfície das partículas de inertes, como 

também das perdas devido à adesão da emulsão às paredes do equipamento e 

dos acessórios e/ou ao arraste de finos pelo ar de exaustão do secador;  

• O mecanismo de retenção da película de emulsão na superfície das partículas 

de inertes difere do mecanismo de adesão da emulsão às paredes dos 

equipamentos e arraste dos finos pelo ar de exaustão, uma vez que Rss apresenta 

o mesmo valor e Efic difere significativamente para os dois modos de operação 

e inertes analisados. Portanto, na análise de produção de leite de cabra em pó 

faz-se necessário, então, quantificar três parâmetros: Efic (Equação 5.1), Rss 

(Equação 5.2) e Perdas (Equação 5.3); 

• As duas metodologias propostas para medir as variáveis necessárias no 

cálculo da retenção do leite nas partículas de inertes resultam em mesmos 

resultados, validando assim a consistência dos métodos. Entretanto, a 

metodologia 2 é a selecionada para os demais testes, por ser mais precisa no 

que se refere ao valor do erro experimental obtido nas replicações dos 

experimentos.    

 

Com relação às condições de processo: 

• A secagem de leite de cabra pode ser efetuada sem a necessidade da pré-

concentração do leite, uma vez que a concentração não influenciou o processo; 

• Quanto à forma de alimentação a ser adotada, os resultados referentes a boa 

performance alcançada com alimentação gotejante, indicam que a pulverização 

do leite pode ser dispensada, minimizando-se custos energéticos e 

simplificando-se o processo de produção do leite e pó no leito de jorro; 
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• Para a faixa de variáveis de operação fixadas neste trabalho, as condições 

que promoveram elevada eficiência de produção de pó, minimizando as perdas 

e as quantidades de material retido no leito de partículas foram: alimentação 

intermitente da emulsão de leite com injeção gotejante desta emulsão sobre o 

leito de partículas inertes de polipropileno. 

 

Com relação a qualidade do produto: 

• Os pós apresentam propriedades semelhantes ao industrial, e após 

reconstituídos, semelhantes ao leite in natura; 

• Em linhas gerais para o armazenamento de 1 mês, as propriedades do leite 

de cabra em pó produzido na “Unidade do Leito de Jorro”  comparam-se 

razoavelmente bem com as do industrial produzido no secador spray  - 

comprovando a qualidade;  

• Entretanto, atenção deve ser dada a embalagem e estocagem do leite de 

cabra em pó produzido, devido a possível ocorrência de cristalização da lactose 

que pode afetar a qualidade deste pó quando estocado por mais de um mês; 

•  Os pós apresentam propriedades semelhantes ao industrial, e após 

reconstituídos, semelhantes ao leite in natura; 

• Quando a temperatura do gás na entrada do secador foi fixada em 90°C o 

leite em pó apresentou propriedades compatíveis com às relatadas na  literatura 

e com às do leite industrial analisado. 

 

Com relação a análise complementar para o escalonamento da unidade de secagem  

aos estudos fluidodinâmicos: 

• A adição do leite facilita as condições fluidodinâmicas do leito de 

polipropileno, promovendo a diminuição da velocidade de jorro mínimo.  

Partículas de polipropileno são, portanto, indicadas para serem empregadas 

como material inerte  na secagem do leite de cabra em leito de jorro; 

• Conforme era esperado, maiores cargas de polipropileno promoveram o 

aumento da velocidade e queda de pressão de jorro mínimo, todavia em relação 

a velocidade de jorro mínimo, o efeito da adição do leite no sentido de 
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favorecer a circulação de partículas é mais importante do que o efeito adverso  

da carga de inerte;  

• Com base na análise estatística dos resultados dos experimentos realizados 

conforme o planejamento experimental foram gerados modelos empíricos que 

pela análise de variância se mostraram  estatisticamente significativos para as 

variáveis  Vjm e ∆Pjm. A análise de variância confirma que para a região 

estudada o modelo ajustado aos dados de Vjm, apresenta boa qualidade de 

ajuste podendo ser empregado para fins preditivos; 

• Os resultados dos ensaios de capacidade máxima são compatíveis com a 

literatura, evidenciam o caráter transiente do leito de jorro na secagem do leite e 

as limitações na sua capacidade de operação, restringida muito mais pelas 

condições fluidodinâmicas do que pelas taxas de evaporação.  

 

Considera-se, portanto, que o objetivo principal desta tese foi alcançado, 

desenvolveu-se os passos primordiais para implantação de uma rota tecnológica simples e 

de baixo custo que pode ser implementada em pequenas cooperativas rurais para produzir o 

leite de cabra em pó.   

 

7.3 – Sugestões para trabalhos futuros 

 

Baseado nos resultados obtidos neste trabalho, sugere-se para trabalhos futuros: 

• Avaliar as modificações no simulador SSLJ (secagem de suspensões em 

leito de jorro) desenvolvido por COSTA JR. (1999) para poder utilizá-lo na 

simulação e otimização do processo de secagem e produção do leite em pó em 

leito de jorro;  

• Incorporar, a este simulador SSLJ, o efeito das forças coesivas entre 

partículas na dinâmica do escoamento do gás no interior do leito; 

• Avaliar energeticamente a eficiência da unidade do leito de jorro com e sem 

acoplamento de um leito fluidizado ou vibro-fluidizado para melhorar a 

aglomeração e resfriar lentamente o pó obtido; 

• Realizar a análise econômica da rota produto-processo; 
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• Estudar a ampliação de escala; 

• Estudar a vida de prateleira do produto. 
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