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Resumo

História e mercado do Produto
derivado 1ácteo obtido a

partir do creme

A nata é um
leite tipicamente consumido- na regjão Sul do Brasil A
orisem dá nata remonta o século XVIll, quando imigrantes
ái"'*a.t e italianos utilizavam o creme de leite que sobrava
ilp;;" leite produzido na época para substituir a manteigr.ttt" texto apresenta aspet"os de-mercado, d-a tecnologia
ãe fabricação dã nata e discute as determinações da instrude

cão Normátiv a no 23/2012, que dispôe sobre o Regulamento
iécnico de ldentidade e qualidade da Nata.
Palavras chaves: legislação, creme, leite

Abstract

Nata is a typical dairy product produced from cream
commonlv coásumed in-tiie South region oí Brazil The
history oínata began in the 18th century-when German

ã"ã rtáU"" immig?ants.started eating

m11k

cream instead

of butter, a very expensive dairy product.due to

üe little

á--orrrt ât -ilÉ próduced at thâf time. This article presented
iniorm"tion about market, technology and news rules of
the lnstrução Normativa nr 23/2012, a lega1 document that
deflned the characteristics of nata.
Key words: legislation, cream, milk

Introduçáo
A nata é um produto típico da regiào Sul do Brasil que
f,nalmente foi regulamentàdo pelo únisterio da Agricultura,
Pecuária e Abastãcimento na lÀstrução Normativa no 23 de
ãóãà ,gotto de2012, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de"ldentidade e dualidade da Nata. Na verdade, a nata
nada mais é do que um creme de leite cujo teor de gordura,
nesta IN 23/2)ti, é f,xado como igual ou maior que 45%'
Além disto, este documento 1egaI-determina que o p.roduto
deve ser pasteurizado, normatiza os aditivos permitidos, os

teores de acidez, características microbiológicas entre outros
aspectos que serão tratados neste artigo.
' Segunào o diretor do Dipoa, Luiz Carlos de Oliveira, ao
resula:mentar o produto nata, o ministério dá um passo impo'rtante na valorizaÇão da tradição brasileira de consumÍr
ãste produto, aIém dé atender uú antigo pieÍto da indústria
lácteã. O referido diretor destacou ainda que "A medida
consasra uma tradicão de um ingrediente alimentar de
elevad"o valor nutritivo e que carãcteliza um hábito salutar
do brasileiro, além de possibilitar a diversif,cação de itens
elaborados pela indúsiria de produtos de origem animal"
íBIDESE.2012).

' E importante destacar que a apesar da-importância
regional'da nata, há carência de dados na literatura sobre a
hiítória, o mercado e a tecnologia de fabricação deste pro- .
árto. asti-, neste artigo procuiou-se apresentar-a.spectos de
mercado e da tecnología âe fabricação da nata, a1ém de analisar as determinaçõeã da Instrução Normativa no 23/2012'
que dispõe sobre o Regulamento Técnico de ldentidade e
Qualidade da Nata.
6z

Segundo o SINDILAI (20L2) (Sindicato da Indústria de
I-aticíriios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande
ão Su1) a origem do produto nata remonta o sécuio XVIII'
ouando imig'rantes éuropeus, oriundos principalmente da
Ârãrnrnr., ."ltulir. começaram a utilizar o creme de leite
para subsà"ã ióÚru", do pouco lelie ordenhado na época
caro
ili"i, , manteigà, um produto muito escasso e muito euroDara os nadrõei de vida dos recém chegados colonos
ãá"r. óárâ rura cá, a nata tornou-se lúportante no hábito
ãÀ .ó"t"-ó dos gaúchos que a utilizam principalmente no
ãàrÀãá manhã cõm geleiaã de írutas e pão e.também como
ingrediente de prepalações de origem européia como tortas'
Úoios, biscoitos, enire outros Pessoas de outros estados
tambbm reconhecem a nata como um produto de excelente
oualidade.
= Co* o avanÇo da tecnologia e a criação de laticínios
no estado do Rio Grande do Su1 (RS), a nata comeÇou a ser

em escala industrial. Àtualmente este estado
17.000 toneladas de nata ao ano'
'Eii" p.o,irto atende as preferências de paladar da populaãáo á"u"to ao sabor lev'e e suave que apresenta e também
pãáüíiátr.terísticas nutricionais-adequadas à demanda da
irida moderna. Como exemplo pode-se citar o fato da nata
,iãáüiia, no esLado do Rio Gránde do Sul conter em média
ã;45 ; ióz a. gordura contra 80-82 % da manteiga tradiclo.,A'fe- disto,"a nata na sua versão institucional @a1des, .
"áf
atende a demanda do mercado institucional'
Üànt

'prod,,s.z
"ioáuzida
aproximadamente

e ,taa, como ingrediente em confeitarias, padarias,
ór,ã" "iá.À.ts)
ão."et".irt, bares, indüstria de alimentos prontos, cozinhas
industriais e restaurantes. Toda esta cadeia de consumidores
ãii"iot e indiretos depende deste produto, fazendo da nata
,- aot produtos mais tÍpicos da éulinária gaúcha (SINDI2012).
LAT/RS,
-do
i* iã.-ós de volume de consumo os estados do Sul
país são bastante representativos para o mercado da nata'
be acordo com Wilkinson, Mior, (t99s) entre os produtos

fabricados no estado àe Santa Catarina além do
oueiio. a nata destaca-se como um produto comercializado
ria oióoria propriedade do agricultor e, apesar das pequenas
ouánti'dade! pioduzidas, esté mercado é muito importante
d"r, at famílias no meio rural.
' Àte- da região Sul do paÍs. outras regiões u.sam a denominação nata õomo um sinón-imo para creme de leite, como
iàtot dos estados do nordeste que produzem a mantei"ár
nàãá t..t" a partir da nata ou creme. Em levantamento de
Brodutos resi'onais derivados do leite realizado por Nassu
'et
a1. (2001)io Estado do Ceará, os autores observaram dlràirinãàçaô na produção de lácteos tendo a nata sido citada
de ..."ti. á"i.ot pródrtot-.o-o queijo de coalho de.leite
cabra, queijo-de minas frescal, ricota, doce de le1te, requel;ao
e bebida láctea.
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Segundo Rodrigues (2012a) a nata é produzlda na in_

dústria a partir de creme resuitante do âesnate com teor de
matéria-gorda em torno de 55 a 60%. E feita a padronização
com leite para atingir 45% de gordura, a adiçàó de espessan_
tes o-u estabilizantes, a pasteuiização a ZgoCe resfria'mento

imediato a 20oC. O armázenamentó refrigerado não deve
ultrapassar 5oC de acordo com a IN no Zl/ZOtZ.A padroni_
zaçáo é a operação de mistura do creme de leite càm o leite
desnatado e tem a finalidade de reduzir a gordura original

do creme (faixa.de 55 af0% de gordura) pa"ra o teor dãsejado
na naLa, isto e, de no minimo 45%.

-. Inicialmente, a nata não.levava adição de nenhum ingre_
diente a não ser a gordura 1áctea e o leiie desnatado. DesIa
torma, a nata chegava refrigerada até o consumidor f,nal,
porem sempre apreseltando sinais de falta de padronização
e dessoramento. O SINDILAT/RS (2012) destacoü que a nata
diverge.do creme de leite pasteurizado pela sua caracte_
rística de textura espalhável. Este sindiàato colocou ainda
que foi necessário que indústrias encontrassem solucões
tecnológicas para a manutenção do padrão de texturà,
evitando o dessoramento duránte a ãurta vida de prateleira
da nata. Atualmente a nata produzida e comerciaiizada no
Rio Grande do Su1 mantém ás caracterÍsticas originais áo
produto inicialmente consumido pelos rmigrantes europeus
com a aplicaçâo da pasteurização, adiçào dã estabilizantes
para eutar a dessora e distribuição refrigerada. Esta fonte de
dados afirma que a nata possui êm média uma vida útil de
30 dias.

Devido às suas características reológicas, a nata deve
apresentar ao^longo de sua vida de praté1eira, uma textura
nrme, nomogenea, cremosa e sem dessoramento/separação
de fases. Os estabilizantes como as carragenas e gelàtinas
evitam o defeito da dessoragem. Segundo"o SINDI"LAT/RS
(2AD) 0;10 a 0,20 % m/m deétes espessantes e suf,ciente
para evitar o dessoramento sem impactar as característi_
cas sensoriais da nata. A IN no 23/2012, contudo, permite
a adição de até 0,5% m/m a este produto. Os espessantes
e estabilizantes permitidospor.eêta norma sào carragena,
carragenlna. (incluindo sai d-e sódio, potássio e cálclo)]goma
gelatina. A gelatina não tem ümite máximo aó'íaiçao
,g,yar.e
(b.p.f boas práticas de fabricação).
Determinações da Instrução Normativa 23/201,2
_ .A Instruçáo Normativa no 23, de 30 de agosto de 2OI2 foi
elaborada para normatizar o produto Nata. KIeste documen_
to a Nata é def,nida como o produto lácteo relativamente
rico em gordura retirada do ieite, que apresenta a forma de
uma emulsão de gordura em águal homogeneizado ou náo, e
submetido a processo de pasteúrizaçáo, riediante tratamen_
to térmico e procedimentós_tecnolo§icamente adequados,
suf,cie.ntes para destruir todos os microrganismos patogênicos (BRASIL ,2012). A partir do momenó que a náta Ío.-i
regulamentada, sua tecnologia de fabricação deve atender
tam_bém às bcas práticas deÍabricaçáo e áemais às determi_
nações estabelecidas na portaria no-36g/1997 (BRASiL, 1992).
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Entre as exigências da IN no 23/201,2 pode_se destacar
que o.teor de gordura láctea deve ser de, no mÍnimo, 45%
e a acldez de, no máxlmo,02% (gácido lático/1OOg). Antes
desta legislação havia a portarlino 746/1996 queáormatiza
os cremes de leite com diferentes teoÍes de goidura (leve,
médio e duplo creme) e submetidos a difereátes tratamen_
1os termicos (pasteurizaçào, UAT e esterilizaçào). Os teores
de gordura dos cremes de leites podem variai de, no mínimo,
107. a mais de-50% dependendo da classif,cação. Os cremes
oe Darxo teor de gordura ou leve ou semi creme devem con_
ter, no mínim o-, 10% de gordura (g gordura/1OOg de creme) e,
no máximo, 1"9,9%. Os piodutos d-eitominados ãreme devem
!gnt9r, no mínimo, 20% de gordura e, no máximo , 49 ,g%.
Finalmente, conforme esta portaria no L46/L996 o creme de
?lt^o-|.gr de gordura deve. conter, no mínimo, 50% (BRASIL,
1996) Contudo-esta legislação não abrangia as caracterlstlcas do produto nata. Antes da IN no 23/20L2 a nata se
encaixava na ca.tegoria de creme de leite pasteurizado que,
segundo a legislação em vigor (portaria io L46/1996),nào'
poderia ser adicionada de nénhüm espessante.
Como colocado anteriormente os espessantes carragena,
goma guar e gelatina são os permitidos pela IN no 23/2õ1,2.
A Portaria no 146/L996 que rêgulamenta creme de leite cita
a possibilidade de uso de ácidó algínico e carboximetilce_
lulose e seus sais, goma arábica, gãma jataÍ ou algaroba,
goma xantana, pectina e celulose microcristalÍna, aIém da
carragena e goma guar. Os teores de espessantes máximos
permitidos em ambas as normas sào oê mesmos de 0,5%
m/m.)á o uso de sais establlÍzantes como citrato de sódio;
fosfato (mono, di ou tri) de sódio, potássio ou cálcio; cloreio
de calclo e bicarbonato de sodio em concen[raÇôes máximas
de 0)% m/m só são permitidos, pela portari a no 146/L996,
para creme de leite UHT e esterilizado
Os requisitos microbiológlcos para creme de leite pas_
teurÍzado e nata são os mesmos n-essas duas normas citadas
do MAPA (Ministério da Agricultura, pecuária e Abasteci_
mento). Nos documentos do MApA há padrôes para aeróbios
mesóf,los, coliformes totais, coliformes a 45.C e estafllococos
coagulase p_o-srtivos. Contudo, o Ministérlo da Saúde (MS)
através da RDC no L2/200I normatiza padrÕes microLioÍógi_
cos para cohformes a 45oC, estafilococos coagulase positivãs
e Salmonella (BRASL, 2OOj.). A tabela I traz ulma comparaçào
entre os valores máximos permitidos para as contagéns mi_
crobianas das dlferentes classes de micro-organismos nestes
documentos legais.

Tabela 1 Padrões microbiológicos para nata e creme de

leite pasteurizado
Classe de

FoTUMAF,A

146/ÍS96

IÀ,,MAPA

RDCiMS

2

coiiÍürmes totaislg,
cúlii0rn-,es a 45'Cjg,
esiafitÕüocos
coaguiase positlvos,,gi

Sal/r»nelfá

Àu*r.in

em

?!§

§liffit*r"t

Conclusão
A nata é um derivado lácteo de importância reeionai
pecialmente para a regjão Sul do Brasil A pubLÍcãçào da
Ngrma^tiva no.23/2012, peto Misierjo da Agricul_
:!r1Ç1o
, Pecuária e Abastecimento, pàra normatizaçào ãeste
u,to foi imporrante na valorüaçào da tradiçáàtiisi_
:ra de consumo da nara e atendeú
ãói pãalao,
, indústria láctea para o estabelecimento
de paalà.. au
3ntldade e qualidade. Com a deflniçào legai àos parâme_
cs a que a nata deve atender a indústria
fioderá badronizar
ais seus produtos, além de desenvolver n'ovas veisôes para
nata, como sua aromatização por exemplo.
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