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LEITE UHT
 

O leite ultrapasteurizado, UAT, ou UHT, é o tipo de leite mais envasado
no Brasil atualmente (Embrapa, 2020). Segundo o RTIQ, ele caracteriza-

se pelo aquecimento a 130ºC de 2 a 4 segundos, e resfriado a no
máximo 32ºC, com posterior envasamento em condições assépticas em
embalagens estéreis (as famosas "caixinhas"). O leite UHT também pode

ser subdividido de acordo com o seu teor de gordura em: integral
(mínimo 3,0% de gordura), semi-desnatado (0,6 a 2,9%) e desnatado
(máximo 0,5% de gordura na sua composição).  Depois do envase, a

caixa de leite passa por provas do controle de qualidade que submetem
a embalagem fechada a  35-37ºC por 7 dias. Após esse período, algumas

características do produto, como a acidez, características sensoriais,
entre outras, devem permanecer dentro dos padrões. Isso garante que
o leite possa permanecer seguramente em temperatura ambiente até a

sua data de validade.

Fonte: BRASIL (1996)



LEITE EM PÓ
 

O leite em pó é o segundo tipo de leite mais produzido no país
(Embrapa, 2020). Esse tipo caracteriza-se pela remoção da água dos
componentes do leite in natura (desidratação). Ele também pode ser

dividido em integral (maior ou igual a 26% de gordura na sua
composição), parcialmente desnatado (entre 1,5 e 25,9%) e desnatado

(menor que 1,5%). Ainda além, dependendo do tipo de tratamento
térmico ao qual ele foi submetido, o leite em pó pode ser classificado em

baixo, médio e alto tratamento térmico, dependendo do seu nível de
proteínas do soro não desnaturadas. É importante destacar que as

proteínas, os açúcares, gorduras e outros presentes devem ser mantidas
na mesma proporção do leite, e o único aditivo permitido no produto é a

lecitina como emulsificante.

Fonte: BRASIL (1996)



LEITE PASTEURIZADO
 

Por fim, o leite pasteurizado submete o leite cru a um processo
térmico semelhante à ultrapasteurização, com o objetivo de

diminuir a carga de microrganismos causadores de doenças não
esporulados do leite, garantindo segurança ao consumo.

Entretanto, esse tratamento não permite o armazenamento do
produto em temperatura ambiente, apenas em temperatura de
refrigeração. A chamada pasteurização lenta ocorre de 63 a 65ºC

por 30 minutos, e é voltada para a fabricação de queijos e
iogurtes. A pasteurização rápida ocorre com 72 a 75ºC por 15 a 20

segundos, seguido de resfriamento, e é voltada à produção dos
leites "em saquinho".

Fonte: BRASIL (2018)


