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RESUMO
O doce de leite, exportado com destaque pelo Brasil, consiste basicamente do leite açucarado concentrado. Trata-se de
um produto que pode agregar até 400% de valor à matéria-prima láctea. A produção desse doce varia de métodos
manuais  caseiros  até  industrializados  em batelada,  sendo  que  a  etapa  crucial  do  processo  é  o  cozimento  a  alta
temperatura para concentração e escurecimento do produto. Trata-se de uma produção que carece de parâmetros para
controle da palatabilidade desejada, sendo a textura o principal atributo, mas cuja verificação está, via de regra, limitada
a experiência visual e tátil do operador durante processo de evaporação. Neste contexto, o presente trabalho propõe o
acompanhamento de uma linha de produção de doce de leite em indústria de pequeno porte para parametrização do
processo. Verificou-se que embora o processo esteja devidamente equipado e instrumentado para as operações de
aquecimento por vapor. O desconhecimento da operacionalização da instrumentação e racionalização da energia tem
levado  a  procedimentos  inadequados.  Tornou-se  evidente  a  atuação  do  Engenheiro  de  Alimentos  para  orientar  a
correção dos procedimentos, aprimorar o monitoramento e indicar pontos de economia energética que influenciarão
ainda na eficácia da produção e segurança do pessoal da linha de operação.

PALAVRAS-CHAVE: Doce de leite; Parâmetros; Graus brix; Tempo de cozimento.

1 INTRODUÇÃO

O doce de leite é um produto típico da América Latina, com produção expressiva no Brasil e
Argentina,  existindo basicamente em duas variedades,  classificadas de acordo com o ponto de
cocção: doce de leite em pasta (ou mole) e o doce de leite em tabletes (ou duro) (VIEIRA & JUNIOR,
2014).  Tecnologicamente,  o  processamento  é  simples,  consistindo  na  evaporação  da  água  por
aplicação de calor na forma de vapor injetado em tanques encamisados (evaporadores). Trata-se de
uma alternativa rentável e que agrega valor expressivo à pecuária leiteira, podendo o lucro chegar a
400%  (FRANCO,  2015).  Entretanto,  Perrone  (2011)  relata  que  a  padronização  desse  produto
depende  muito  da  habilidade  individual  de  cada  fabricante,  ressaltando  que  as  condições  dos
equipamentos,  na  maioria  das  vezes,  são  bastante  limitadas  tornando  imprescindível  a
parametrização.

A qualidade de um produto  não é  ocasional  e,  industrialmente,  sempre é  reflexo  de  um
conjunto de ações bem planejadas, resultando em um esforço inteligentemente aplicado, que advém
do  conhecimento  minucioso  do  controle  das  diferentes  etapas  do  processamento  industrial
(SOARES, 2010). O reconhecimento dos parâmetros de processo que definem as características
principais do produto é essencial para garantia da qualidade devendo-se, portanto, conhecer todas
as etapas, processos e parâmetros para seguridade da produção. 

Os atributos a serem controlados na fabricação do doce de leite se dão desde o início através
da  seleção  do  leite,  passando  pela  pressão  de  trabalho  do  equipamento  até  o  controle  da
temperatura.  Os devidos cuidados com o controle  são tomados para  atender  as  exigências  da
legislação,  dos  custos  de  produção,  da  segurança  operacional,  da  inocuidade  alimentar  e  de
padronização do produto final (PERRONI, 2012). A fabricação industrial do doce de leite, requer
equipamentos básicos para manter  o  doce adequadamente padronizado durante  cada processo
(LAGUNA, et al., 1999), tornando o processo de monitoramento facilitado.
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De fato, a competitividade da indústria do doce de leite, assim como de qualquer produto,
dependente mais da confiabilidade, da segurança e da qualidade dos insumos e parâmetros de
processos do que do preço do produto final. Pelo exposto, o presente trabalho propõe a investigação
dos  parâmetros  e  processos  de  fabricação  do  doce  de  leite  em  indústria  de  pequeno  porte,
objetivando uma parametrização focada na eficiência material e energética.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido tendo-se como premissa a situação prática vigente em indústria
de  fabricação  de  doce  de  leite  típica  de  pequeno  porte.  Descreve-se  na  sequência  as  etapas
realizadas do trabalho.

1)  Identificação dos procedimentos, práticas e apontamentos na produção:  Munindo-se do
levantamento  teórico  proposto  ao  processamento  do  produto  em  unidades  de  pequeno  porte,
verificou-se a prática vigente na instalação típica. Foi feito um acompanhamento do processo de
produção, registrando-se os procedimentos operacionais vigentes, os padrões estabelecidos pela
unidade e relatos dos colaboradores durante o processo de produção.

2)  Estabelecimento  das  ações  para  eficácia  do  processo:  Os  registros  foram  feitos
confrontando-se o teórico indicado com as ações práticas. A partir da verificação dos procedimentos
operacionais  vigentes  foram  definidos  os  padrões  mínimos  aceitáveis  para  garantia  do
processamento com possibilidade de repetição, monitoramento, registro e repetibilidade. 

Em  posse  dos  relatos  dos  operadores  e  dos  registros  nas  práticas  operacionais  foram
propostos projetos como estratégia para melhoria do processo. O objetivo foi padronizar a linha de
produção para garantias de procedimentos independentes de um operador experiente e ainda para
redução dos gastos energéticos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os  processos  de  aquecimento  dos  tachos  representam  as  operações  mais  críticas  do
processo, uma vez que o binômio tempo-temperatura determinam o ponto de concentração ( oBrix) e
escurecimento (reação de Mailard), característicos do padrão de palatabilidade do doce de leite. 

Esse trabalho se desenvolveu com foco em uma das três linhas de doce produzido em uma
indústria de pequeno porte com geração de vapor utilizando Caldeira categoria B. 

A  água  utilizada  na  caldeira  passa  por  tratamento,  sendo  mantida  em  reservatório  com
capacidade  para  8.000  L.  O  produto  químico  (AQUA  CRIL  C®)  objetiva  evitar  incrustações  e
deposição nas superfícies de aquecimento. Cada tacho é instrumentado com sensor de temperatura
do tipo termoresistência Pt100 (precisão 0,7 OC). Os sensores de temperatura estão conectados a
indicador de temperatura microprocessado (Marca Novus® modelo N320), todos com a possibilidade
de ajuste para correção de erro (offset). O indicador de temperatura pode operar de 0 a 40 oC e
possui  histerese ajustável  com possibilidade  de proteção dos ajustes  por  senha  e  saídas  para
aquisição de dados.

Essa instrumentação existente possibilita o monitoramento dos dados de temperaturas do
tacho de maneira eletrônica e contínua ao longo do processo, possibilitando o registro automático
desses dados. Entretanto, as conexões de saída dos dados não são utilizadas e o display apenas de
um dos tachos é utilizado eventualmente,  sob o argumento  de ser  suficiente  a “experiência do
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operador” para detecção das temperaturas e tempos ideais de aquecimento. Quando questionados
sobre existência de metodologias de controle  ou registro  das variáveis  apresentaram a planilha
conforme esboçado na Figura 1. 

Figura 1: Modelo da planilha utilizada para registro manual das temperaturas do doce de leite no tacho
Fonte: Dados da pesquisa

Os operadores relataram que os  registros  das temperaturas  ocorriam esporadicamente  e
considerando  principalmente  as  leituras  feitas  no  tacho  1.  Ainda  relataram  que  utilizavam
paralelamente  um termômetro  digital  manual  do  tipo  vareta  marca  Minipa® modelo  MV363,  de
sensor termorresistência com resolução de 0,1oC e precisão 2oC.

Reconhecendo  a  necessidade  de  validação  da  instrumentação  nos  processos  industriais,
foram realizados testes de medida de temperaturas para comparação dos valores obtidos pelos dois
tipos de sensores de temperatura (utilizados pelos operadores nos tachos) comparativamente ao
padrão dado por  termômetro  de mercúrio  (marca Incoterm,  de  precisão 0,1oC).  Para  efeitos  de
acompanhamento dos desempenhos os três sensores receberam as notações colocadas na figura 2,
sendo: 

 Tmicroproc: os dados de temperatura obtidos com os sensores fixos nos tachos; 
 Tvareta: os dados de temperatura obtidos com os sensores tipo vareta; 
 Tpadrão: os dados de temperatura obtidos com termômetro de mercúrio padrão. 
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Tmicroproces Novus® N320                                                         Minipa® MV363 Tvareta
Tpadrão Inconterm ®

Figura 2: Imagens ilustrativas dos indicadores de temperatura utilizados 
Fonte: Do autor

Os dados obtidos para os ensaios nos dois tachos com os três diferentes tipos de indicadores
encontram-se expostos na tabela 1.

Tabela 2: Ensaios comparativos de temperatura por diferentes instrumentos
Tpadrão

(oC)
Tvareta

(oC)
Tmicroproces

(oC)
Tpadrão - Tvareta

(oC)
Tpadrão-Tmicroproces

(oC)
Tacho 1 32,6 ± 0,1 34,1 ± 2 33,0 ± 0,7 - 1,5 - 0,4

34,4 ± 0,1 34,1 ± 2 33,0 ± 0,7 + 0,3 + 1,4
34,5 ± 0,1 34,4 ± 2 33,0 ± 0,7 + 0,1 + 1,5
35,0 ± 0,1 35,4 ± 2 33,0 ± 0,7 - 0,4 + 2,0

Tacho 2 36,0 ± 0,1 36,0 ± 2 71,0 ± 0,7   0,0 - 31,0
36,0 ± 0,1 36,6 ± 2 72,0 ± 0,7 - 0,6 - 32,0
36,2 ± 0,1 36,3 ± 2 71,0 ± 0,7 - 0,1 -34,8
36,8 ± 0,1 36,0 ± 2 71,0 ± 0,7 + 0,8 - 34,2

Fonte: Dados da pesquisa

Avaliando o desempenho dos sensores do microprocessador, os dados deixam evidente a
não confiabilidade das indicações de temperatura dadas por esse tipo de sensor que está fixado no
Tacho 2, uma vez que as diferenças das medidas comparadas ao padrão foram superiores a 30 oC.
Mesmo em relação ao sensor microprocessado fixado no Tacho 1, a diferença em relação ao padrão
chegou  a  dois  graus,  ou  seja,  foi  quase  três  vezes  maior  que  a  esperada  em decorrência  da
imprecisão do instrumento  (0,7oC).  Com isso tem-se que os únicos sensores que permitiriam a
leitura da temperatura da mistura do doce enquanto em aquecimento, por estarem fixados no interior
dos tachos, não são confiáveis. Entretanto, tratam-se de instrumentos de precisão ideal para essa
leitura e permitiriam registros automáticos desses dados, se corretamente operacionalizados.

Tomando  a  análise  dos  sensores  tipo  vareta,  observamos  que  em  ambos  os  tachos
realizaram medidas com desvio inferiores ao erro máximo de 2oC definido para o modelo. Entretanto,
o uso desses instrumentos para monitoramento das temperaturas de cozimento do doce, implicariam
em abertura do tacho que acarreta em perda de calor do processo e expõe o produto ao ambiente
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com possibilidade de contaminação. Ainda, essas leituras precisariam ser bem esporádicas, para
que não houvesse interrupções retardando e encarecendo o processo (energia térmica, tempo de
produção).

Considerando  o  depoimento  dos  colaboradores  responsáveis  pelo  acompanhamento  do
processo de cozimento do doce, foram solicitados os registros das temperaturas obtidos durante
dois meses de produção (junho e agosto), no Tacho 2. Esses dados encontram-se na tabela 3 e
figura 3.

Os dados da tabela 3 foram reproduzidos a partir do documento de registro fornecido pelo
chefe da seção. Observa-se que não foi fixado horário exato do dia para leitura, bem como não
houve registro da data de ocorrência da leitura. As leituras foram coletadas apenas no momento em
que se definia que o doce estava no ponto, segundo depoimento dos funcionários do setor. Com
isso, observa-se que em um dia de produção, no máximo cinco medidas de temperatura eram feitas
e, em alguns dias apenas uma leitura. Observa-se também a divergência de 8 oC (mínima 95oC e
máxima 104oC), registradas como sendo as estabelecidas ao final do cozimento do produto. Em
nenhum  registro  foi  considerada  a  casa  decimal,  levantando-se  o  questionamento  sobre  a
confiabilidade da medida e do instrumento de fato utilizado.

A figura 3 deixa mais evidente a dispersão dos dados, com destaque para a variação dos
valores de temperatura final  do doce durante cozimento.  O responsável  pelo monitoramento do
tacho durante o cozimento justificou que o parâmetro controle do ponto do doce é a liga de bala
formada quando “pinga” o doce cozido em água fria.

Tabela 3: Registro manual das temperaturas do doce de leite no tacho
Dia Hora T (oC) Hora T (oC) Hora T (oC) Hora T (oC) Hora T (oC)
1 07:05 104,0 08:10 104,0 09:40 104,0 13:05 104,0 14:00 104,0
2 07:10 104,0 08:45 104,0 09:45 104,0 10:30 104,0 13:05 104,0
3 07:00 104,0 07:50 107,0 09:20 104,0 13:10 104,0 14:00 104,0
4 09:20 104,0 10:40 104,0 14:20 104,0
5 08:08 103,0 08:50 103,0 09:50 104,0
6 08:10 104,0 09:50 104,0 13:05 104,0
7 08:00 98,0 09:30 99,0 10:00 100,0 13:00 101,0 14:00 100,0
8 08:35 96,0 09:16 98,0 10:20 99,0 11:00 100,0 13:30 100,0
9 07:10 103,0 08:00 103,0 09:00 103,0 10:10 103,0

10 08:30 97,0
11 13:05 103,0
12 07:15 103,0
13 08:20 103,0 09:45 102,0
14 08:30 101,0 09:15 102,0 10:00 103,0
15 08:30 101,0 09:10 102,0 11:00 103,0
16 08:40 100,0 09:10 102,0 10:45 103,0 13:40 103,0 14:30 103,0
17 08:30 95,0 09:45 99,0 10:50 100,0 11:38 101,0 13:10 102,0
18 08:00 96,0 09:30 100,0 10:45 101,0 13:30 102,0 14:35 103,0

Fonte: Dados da pesquisa
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Figura 3: Temperatura do doce de leite durante cozimento em 18 dias diferentes
Fonte: Dados da pesquisa

Essa metodologia adotada pela empresa para verificação do ponto final de cozimento do doce
deixa o processo dependente da experiência do operador ignorando os padrões mensuráveis e
controláveis de tempo e temperatura.

Reconhecendo que o ponto do doce deve ser, teoricamente, conferido pela medida do grau
Brix, foi proposto ao operador a medida do Brix em paralelo com as amostragens feitas por ele para
verificar a consistência da massa. A empresa possui refratômetro portátil da marca Atago® modelo
Pocket PAL-2. 

Como os tachos não possuem isolamento térmico, foram anotadas as temperaturas ambiente
e de cozimento. Utilizou-se o termômetro digital tipo vareta, já descrito. O tempo foi cronometrado e
grau Brix  mensurado em simultaneidade.  As amostragens do doce para  monitoramento  dessas
variáveis foram feitas nos momentos em que o operador do tacho definia como sendo suficiente para
verificação do ponto de cozimento. O teste feito pelo operador, consistia na abertura do tacho para
retirada da amostra do doce, inserindo-se uma quantidade equivalente a uma colher de chá do doce
em um balde contendo água fria. 

O ponto final de cozimento era caracterizado como o da formação de uma massa consistente
que não aderisse aos dedos, recebendo o veredito “OK”. Caso contrário, o tacho era fechado para
continuidade  do  aquecimento  até  nova  amostragem  após  tempo  suposto  suficiente.  Quando
correlacionamos os tempos de cozimento para o grau Brix nos pontos estabelecidos pelo operador
como finais do processo de cozimento (“Ok”), observa-se que estão diretamente associados.  Esses
dados foram coletados ao longo de 9 diferentes dias de produção e encontram-se listados na Figura
4.
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Figura 4: Comparação entre tempo de cozimento e graus brix para doce de leite ao final do processo de
evaporação

Fonte: Dados da pesquisa

A partir do ensaio realizado pode-se concluir que as variáveis tempo de cozimento e graus
brix podem ser correlacionadas, de forma que quanto mais tempo o doce permanece em cozimento
a tendência é de aumento do graus brix.

A Figura 5 ilustra a comparação entre Temperaturas ambiente e de cozimento do doce de
leite para diferentes amostragens.

Figura 5: Comparação entre Temperaturas ambiente e de cozimento do doce de leite para diferentes
amostragens

Fonte: Dados da pesquisa
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O diagrama com valores para temperatura ambiente e temperatura de cozimento, visto na
figura 5, durante diferentes amostragens, torna evidente a oscilação da temperatura de cozimento
em função da temperatura ambiente. Esse fato está provavelmente relacionado a falta de isolamento
térmico no tacho, indicando a necessidade de isolante. Esse revestimento na redução da perda de
energia, uma vez que a manutenção da temperatura implica em maior injeção de vapor e, com isso,
aumentaria a eficiência energética do procedimento de fabricação do doce.

4 CONCLUSÃO

A  indústria  tomada  como  referência  ao  estudo  possui  instalações  adequadas  ao
processamento, com capacidade de produção facilitada pelo bom estado dos equipamentos e alta
capacidade  de  produção  de  calor  para  os  processos  principais.  Cabe  ressalva  quanto  a
instrumentação adequada dos processos. Entretanto, existe um desconhecimento e descrédito dos
colaboradores  quanto  a  operacionalidade  dos  sensores,  sendo  os  mesmos  negligenciados  e
necessitando de calibração,  associação eletrônica  para  monitoramento e,  ainda,  treinamento  de
pessoal. 

Observou-se  que  os  parâmetros  de  qualidade  do  doce  são  dependentes  experiência  do
operador, sendo negligenciados por desconhecimento as variáveis tempo, temperatura e pressão de
cozimento  do  doce.  Neste  sentido,  torna-se  urgente  a  parametrização  após  a  adequada
instrumentação.
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